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Trumanas reikalauja plačiu įgaliojimu Siaurės Kinija kapituliavo
Nankingas (Dena). JAV ir D. Britanija komunistams ir sutarė separating taiką

Senatas patvirtino Adtesonę
Washingtonas (Dena/Reuteris). Amerikos 

senatas antradieni žymia balsų dauguma pa
tvirtino D. Achesoną užsienio , reikalų mi- 
nisteriu.

Prieš pasisakė tik 6 senatoriai, visi res- 
pubiikininkai. Jam prikišo, kad anksčiau 
tarnaudamas užs. r. ministerijoje pasirodė 
minkštas sovietams.

Kinijos taikos delegacija
Nankingas (Dena/Reuteris). Antradieni 

pranešta, kad Kinijos* ministeris pirminin
kas Sun Fo sutinkąs pasiųsti vieną vyriau
sybės atstovą į komunistų užimtą Kiniją 
kuri užmegstų derybas dėl paliaubų ir tai
kos.

Tačiau Sun Fo pabrėžė, kad galutinis 
sprendimas dėl derybų pradėjimo priklau
sąs nuo maršalo Čiangkaišeko.

' Skyla pasaulinė profesinė 
sęjnngi; org-Ja

Paryžius (Dena). Po pasaulio profesinių 
S-gų organizacijos vykdomojo komiteto po
sėdžio jos pirmininkas Art. Deakinas pa- 

■ reiškė, kad vakarinių demokratijų atstovai 
esą pasiryžę nutraukti bendradarbiavimą 
pasaulio profes. sąjungų organizacija. For
malaus skilimo laukiama ne anksčiau kaip 
trečiadienį.

Spėja santykiu atlyžimą
Washingtonas (Dena/Reuteris). Respubli- 

kininkų partijos vadovaująs politikas Fos- 
teris Dullesas pareiškė, jog „yra labai ga
lima”, kad šiais metais įtempimas tarp So
vietų Sąjungos ir JAV atlyš. ,

Be to, Dullesas pastebėjo, kad nauja Va
karų Europa turi įjungti ir Vokietiją. Šių 
dienų sunkumas yrajas, kad Vakarų Euro
pa yra nepakankamai pajėgi ir gyvybinga 
kad botų tikra, jog Vokietiją į savo tarpą 
gali priimti be baimės.

Britai labai sielojasi 
Artimaisiais Rytais

Londonas (Dena/Afp). Britų vyriausybė 
pirmininkaujant ministeriui pirmininkui Att. 
lee, turėjo posėdį. Svarbiausias darbų tvar
kos klausimas buvo — apsvarstyti Bevino 
kalbą apie Palestinos ir Artimųjų Rytų 

* būklę, kuri trečiadienį bus pasakyta žemuo
siuose rūmuose.

Vyriausybės posėdyje dalyvavo britų ka
riuomenės vyriausiasis vadas ir imperijos 
generalinio štabo viršininkas feldmaršalas 
Stirnas.

JAV kariuomenė daro 
žiemos manevrus

Heidelbergas (Dena). Pirmadienio rytą 
prasidėjo amerikiečių dalinių Vokietijoje 
pirmieji žiemos pratimai. Negalima sakyti 
kad tai būtų reguliarūs manevrai, kadangi 
tiktai veikiama vienoje pusėje su vaizduo
jamu priešu. Karlsruhėje ir Darmstadte 
įrengtos vyr. būstinės. Į pratybų sritį įeina 
ir Mannheimo, Heidelbergo, Frankfurto ir 
Wiesbadetio miestai.

Nauja Tnrkijos vyriausybė
Ankara (Dena/Reuteris). Turkijos prezi

dentui pavedus, Dunaltayus sudarė naują 
Turkijos vyriausybę. Užsienio reikalų mi- 
nisteriu ir toliau pasilieka Hasanas Sakas. 
Buvęs viešųjų darbų ministeris bus minis- 
terio pirmininko pavaduotojas. Iš H. Sakos 
vyriausybės pasilieka 10 ministerių naujoje 
vyriausybėje, o 5 ministerial bus nauji.

Čiumpa Vokietijos 
komunistę vadus

Hamburgas (Dena). Po Maxo Reimanno 
kuris yra Vakarų Vokietijos KP pirminin
kas, karinis teismas pakvietė ir Nordrheino 
Westfalijos KP pirmininką ir sekretorių.

Vokietijos kai kurių politinių sluogsnių 
reikalavimą, kad Reimannas ir kiti komu
nistai būtų atiduoti teisti vokiečių teismams 
britų kontrolinė komisija atmetė, pabrėž
dama, kad Vokietijoje nėra įstatymo, pagal 
kurį jie galėtų būti apskųsti.

♦ Pirmadienį Stuttgarto teismas sprendė 
skundą, kuri pateikė tekstilės pirklys Maxas 
Helleris iš Bad Cannstatto dėl „Berlyno bė
dos aukų” mokesčio nuėmimo. Pirmininkui 
pareiškus, kad jis daro nereikalingas išlai
das ir šiuo reikalu turi kreiptis į bizonos 
valdžios teismą Kotae, Helleris savo skundą 
atsiėmė

[ Washingtonas (Dena / Afp). Prezidentas 
| Trumanas kongresui adresuotame rašte ra- 
I gina

priimti įstatymą, kuris suteiktų jam 
' įgaliojimus perorganizuoti JAV vyriau

sybę, kad tuo bodu „būtų labiau įma
noma efektingesnė akinių ir viešųjų 

reikalų vadovybė”.
Savo rašte prezidentas pažymi, kad jo 

prašomas įstatymas turėtų turėti ne laikinu
mo, bet nuolatinumo pobūdį; jis turėtų 
apimti visus vyriausybės veiksmus ir visus 
jos skyrius.

*
Iškilmės Baltuosiuose rūmuose

Washingtonas (Dena/Reuteris). Ketvirta
dienį naujos kadencijos pradžios proga pre
zidentas Trumanas pasakys pačią reikšmin
gąją savo gyvenime kalbą. . Manoma, kad 
ypač jis pasisakys Amerikos užsienio poli
tikos klausimais. Prieš tai federalinis vyr 
teisėjas iš jo paims priesaiką.

Į tas keturių dienų iškilmes į Washing- 
toną važiuoja tūkstančiai lankytojų. Tą 
dieną bus suruoštas dešimties kilometrų il
gio paradas, JAV kariuomenės pasirody
mai, o taip pat numatyta ir daugybė priė
mimų. Ketvirtadienį Trumanas ruošia po
kylį, kur programą atliks Brodwayaus ir 
Hollywood© žvaigždės. Viešbučiai už kam
barius ima ketveriopą penkeriopą nuomą, ir 
tai jie yra perpikfytt

Trumanas — populiariausias
New Y orkas (m). ,The Voice of USA’ 

praneša, jog viešosios nuomonės tyrinėji
mas nustatė, kad prezidentas Tru'manas šiuo 
metu yra populiariausias žmogus JAV-bėse 
Įkandin eina gen. D. Eisenhoweris. Trečia, 
sis — gen. D. McArthuras, 4. — W. Chųr- 
chillis, 5. — O. MarshaHis, 6. — buv. pre

zidentas H. Hooveris, 7. — Th. Deweys, 8 
— popiežius Pijus XII, 9. — H. Stassenas ir 
10. — prof. A. Einšteinas.

Atominė bomba neprivalo migdyti

New Yorkas (Dena/Reuteris). Amerikos 
atominės energijos .komisijos pirmininkas 
Litiėnthalis vienoje kalboje pareiškė, kad 

kai kurie žmonės yra „apkerėti” •atomi
nės bombos ir jie tiki, kad ji JAV tei
kia tikrą saugumą. JAV ateičiai ir sau
gumui bei pasaulio tarkai niekas negali 
boti taip neteisinga ir pavojinga, kaip 

tas mitas. ’
„Jeigu mes tą atominės bombos mitą kul

tivuosime, sakė Lilienthatis, tai turėsime 
priimta ir išvadą, jog amerikiečiai pasau
lyje yra saugūs. Tada mes norėsime poilsio 
tuo metu, kada mes turim būti labai bu
drūs”.

Iš tikrųjų tautos nuotaika ir tikėjimas yra 
amerikiečių tautos nepaprasto gyvybingumo 
ir stiprumo pagrindas.

informavo tautinės Kinijos vyriausybę, kad 
jos nesutinka Kinijos pilietiniame kare im
tis tarpininkavimo. Taip pat ir sovietų vy
riausybė atsisakė tarpininkauti.

Po 27 valandas trukusio komunistų puo
limo Tiencinas kapituliavo. Tiencino gynė
jas gen. Cengčangčis pateko į nelaisvę.

Nankingo fronte komunistai užėmė tauti
nės kariuomenės paskutinį atramos tašką 
šiauriniame Wajaus upės krante. Tautinė 
kariuomenė evakuoja Pengpaus miestą. Ka
riniai stebėtojai iš visų ikišiolinių komu
nistų žygių sprendžia, kad jie ruošiasi pult'' 
Nankingą.

Kuomintango centrinė taryba pirmadienio 
posėdyje negalėjo padaryti jokio sprendi
mo, ar ir toliau vesti karą, ar padaryti 
naujus taikos siūlymus. Ketvirtadienį tary
ba susirinks naujo posėdžio. y

šiaurinės Kinijos tautinės kariuomenės 
vyriausias vadas šiaurės Kinijoje gen. Fu- 
cojis ir komunistų kariuomenės vadas gen. 
Linpiaos susitarė dėl Pekingo atidavimo

I ----------------------------

Čekoslovakijoje vėl rengė puca?
Praha (Dena/Reuteris). Čekoslovakijos 

sostinės oficialūs sluogsniai ginčija bet ko
kias žinias apie bet kokį kėsinimąsi sukelti 
pučą arba nuteisimą aukštų karininkų, ku
rie turėję būti įtraukti | tokio pučo orga
nizavimą.

Vienas informatorius tos rūšies žinias pa
vadino „tikra nesąmone”.

Pasklidę gandai teigia, jog nepaprastas 
karinis teismas nuteisė aukštus karininkus 
už tai, kad jie buvo įvelti į sąmokslą per 
kūčias padaryti pučą.

Prahos karinis teismas vieną Čekoslova
kijos karininką už priešvalstybinę veiklą

pasmerkė mirti, o kitą — iki gyvos galvos 
kalėjimu.

Pasmerktasis mirti majoras Chihalas bu
vo kaltinamas tuo, kad „vadovavo prieš
valstybinei grupei, kuri palaikė ryšius su 
užsienio agentais.”

Europos vienybė plačiu mastu

Londonas (Dena/Reuteris). Darbo parti
jos „Daily Herald” laikraštis rašo, kad D. 
Britanijos, Prancūzijos ir Beneliukso vals
tybių socialistai savo slaptoje konferencijoje 
dėl Europos vienybės svarbiausiais klausi
mais visiškai susitarė.

Ta konferencija įvyko Briuselyje. Ji tuo

" ' Olandija nepaprastai pasipiktinusi
Lake Succeasas (Dena/Reuteris). Oficialus priklausymu Vakarų Europos gymmuisi.

Olandijos informatorius JT siūlymą iki 
1950 metų balandžio 1. d. krašto suverenu
mą perduoti planuojamoms „Indonezijos 
Jungtinėms Valstybėms” pavadino „pavyz
džio neturinčiu kišimusi”. Tas siūlymas 
Olandijos vyriausybei esąs visai nepriim-

Montgomerys, praėjusių metų lapkričio 
mėnesį laikydamasis Olandijoje, buvo pa
reikalavęs bendrosioms Vakarų Europos 
pajėgoms pateikti 3 divizijas, vieną brigadą 
parašiutininkų, šarvuočių dalinių ir kelio
lika aviacijos eskadrilių.

buvo reikšminga, kad joje buvo apmestos 
bendros politikos gairės, kaip tą vienybę 
pasiekti.

D. Britanijos delegacija, kuriai pirmininka
vo darbo partijos sekretorius Phillipsas, pa
brėžė, jog Europos vienybė negali ribotis 
tik D. Britanijos, Prancūzijos ir Beneliukso 
valstybėmis. Bet tie kraštai turi vadovauti 
norint sukurti Europos vienybę.,

šiaurės Kinijoje.

Žukovas vadovauja komunistų žygiai 
Kinijoje

Berlynas (Dena). „Berliner Montags. 
Echo” rašo, kad pasak SMV aukštų ka
rininkų patikimų informacijų

maršalas Žukovas yra Tolimuosiuose ■ 
Rytuose ir vadovauja komunistų žygiui 

Kinijoje.
Apie maršalą Žukovą, pasak to laikraščio, 

paskutiniu metu kursavo daugybė gandų. 
Paskutiniai gandai teigia, kad jis, esą, pa
tekęs į nemalonę ir dėl to buvęs paskirtas 
Odesos karinio komendanto pareigų. SMV 
sluogniuose Žukovo perkėlimas į Odesą 
laikomas sąmoningu jo uždavinių maska
vimu.

Sovietų užsienio reikalų ministeris Mo
lotovas su Kinijos ambasadorium Mas
kvoje Fupingsangu aptarė Kinijos būklę. 

Jis išdėstęs sovietų pažiūrą dėl Kinijos vy1. 
riausybės i prašymo, kad keturios didžiosios 
valstybės, visos bendrai arba individualiai, 
imtųsi tarpininkavimo sutaikymo klausimu

♦ Anglų egiptiečių naftos bendrovė pra
nešė, kad jų inžinieriai Assale, Sinajaus 
dykumoje, aptiko naftos šaltinius. Kasdien 
būsią galima gauti po 5.000 to naftos. (AP)

Imigracija - Australijai 
labai opi tema

Melburnas (UP). „Melbourne Argus” 
svarsto Australijos gyventojų problemą. 
Australija dėl reto gyventojų skaičiaus ir 
didelių krašto turtų žadina per tankiai 
Azijos gyvenamų kraštų gyventojų go
dumą.

Australija galėtų išmaitinti šimtą mili
jonų žmonių. Bet ji, iš vienos pusės norė
dama išlaikyti aukštą gyvenimo standartą, 
o iš kitos pusės, kad galėtų išlaikyti da
bartinį eksporto potencialą, ginasi nuo 
azijatų pasikėsinimų ir nenori jų įsileisti į 
savo kraštą.

Galimas Australijos gyventojų skaičius 
galėtų būti 20 milijonų žmonių. Norint pa
siekti tą skaičių, Knoxas rekomenduoja kiek 
galint trumpesniu laiku priimti kiek galint 
didesnį skaičių iš Europos kraštų gerai 
atrinktų imigrantų.

tinas.

Olandijos įsipareigojimas Europos gynime
Haaga (Dena/Reuteris). Oficialus, informa. 

torius pareiškė, kad Olandija tikisi dar šiais 
metąis susigrąžinti iš Indonezijos 40.000 ka
reivių. Tuo būdu Olandija galės įvykdyti 
tuos reikalavimus, kuriuos jai pateikia feld. 
maršalas Montgomerys ryšium su Olandijos

Schumanas labai aktyvus

Bernas (Dena/Reuteris). Prancūzijos už
sienio reikalų ministeris Schumanas pirma, 
dienį atvyko į Šveicariją oficialaus šveica
rų vyriausybės vizito.

Tuoj atvykus, jis buvo priimtas Šveica
rijos užsienio reikalų mimisterio Petitpierrės 
ir kitų aukštų valdininkų.

JAV teisia komunistu vadus

Paryžiuje Kravčenkai liudys Vokietijos DP
Mūnchenas (NZ). Sausio 24. d. Pary

žiuje prasidės Viktoro Kravčenkos byla su 
artimu komunistų sluogsndams Paryžiaus 
savaitinuku „Les Lettres Franęaises”.

Visas reikalas kilo dėl Kravčenkos para
šytos knygos „Aš pasirinkau laisvę”. Minė
tas laikraštis ta proga teigė, kad knyga 
parašyta amerikiečių užsakymu ir ne paties 
Kravčenkos. Kravčenka tą laikraštį ir žur
nalistą Wurmserį patraukė teisman. Spau
dos konferencijoje Paryžiuje jis pareiškė; 
kad jis veda kovą su komunizmu ir sovietų 
režimu. Ta kova jam kaštuoja iki šiol 1,8 
mil. frankų, kuriuos jis turėjo teisme depo
nuoti, kad būtų apmokėtos jo liudininkų ke
lionės. Manoma, kad Kravčenka pareikalaus 
30 liudininkų, iš kurių, kaip jis pats teigia, 
vienas pačių sovietų įstaigų viešai pavadin
tas Rusijos didvyriu.

Ilgą laiką komunistai manė, kad Krav- 
čenka į teismą neatvyks. Didžioji dalis jo 
liudininkų taip pat atvyko į Paryžių. Su 
13 iš jų turėjo pasikalbėjimą „NZ” bendra
darbis prieš jų išvažiavimą iš Mūncheno 
Jie yra įvairių Bavarijos DP stovyklų gy
ventojai ir nori paliudyti, kad Kravčenka 
rašo tiesą. Jie, darbininkai ir inžinieriai, 
kurie dirbo fabrikuose, ir ūkininkai, apie 
kurių darbą ir gyvenimą Kravčenka rašė 
nori paklausti Prancūzijos komunistus, kas 
gyveno tame „darbininkų rojuje": ar jie, ar 
raudonieji iš Marseillės ar Paryžiaus.

vimas Teherane Persijos vyriausybės 
sluogsniuose siejamas su tariamai neseniai 
tarp JAV ir Persijos vyriausybės pasirašyta 
slapta sutartimi. Pagal tą sutartį

Persija turinti pavesti JAV dispozicijai 
savo oro, laivyno ir kariuomenės atra
mos taškus, kurie bus panaudoti ameri

kiečių naftos interesų apsaugai.
Atsilygindamos už tai JAV esančios įsipa

reigojusios Persijos, kariuomenę be jokio 
atlyginimo apginkluoti modemiškiausiars 
ginklais ir aprūpinti šaudmenimis.

♦ BBC žiniomis, Burmos vyriausybė 
pranešė, kad komunistų grupės pietinėje 
Burmoje bandė sukiršinti ginkluotą ūkinin
kų sukilimą prieš vyriausybę. (D/R).

New Yorkas (Dena/Reuteris). Pir
madienį New Yorke prasidėjo vadovaujan
čių JAV komunistų byla, kurie kaltinami 
planavę jėga nuversti JAV vyriausybę.

Norint apsisaugoti nuo protesto demon
stracijų, teismo pastatą saugojo 400 viešo
sios ir kriminalinės policijos tarnautojų.

Komunistų gynėjas Sacheris pareiškė 
kad, esant taip didelei apsaugai, negali 
kalbos apie viešą procesą, bet tik apie 
licijos teiseną. Sacheris spyrė valstybės 
nėją Mediną, kad sargybos nuo teismo

būti

gy- 
rū-

■mų būtų pašalintos. Be to, jis stengėsi, kad 
byla būtų atidėta dar 19 dienų. Abu jo rei
kalavimus atmetė.

Ta byla turėjo būti sprendžiama lapkričio 
mėnesį, bet dėl komunistų partijos pirmi
ninko Fosterio ligos buvo atidėta. Tosteris 
ir dabar dar tebėra nesveikas, todėl teismo 
atidaryme nedalyvavo. Visi kiti kaltinamieji 
yra patys žymieji JAV komunistų vadai, 
vadi i. ,

♦ Žemės ūkio ministerija pranešė, kad 
IRO dispozicijai Vokietijoje ir Italijoje pa. 
skirta 20.380 to kviečių arba jų miltų. (UP).

Blaivus Bullitto balsas
Washingtonas (UP). Žinomas amerikiečių 

diplomatas Bullittas, kuris kongreso pave
dimu susipažino su Kinijos būkle, 

pareikalavo Kinijai pagalbos už 800 
milijonų dol. ir kad amerikiečių kari

ninkai paruoštų naujas kiniečių 
divizijas.

Bullittas pareiškė, kad komunistus galima

Benesąs: „Mano didžiausioji klaida //

Sunku žinoti, teisybę ar melą rašo ,Pravda’
Maskva (Dena/Reuteris). ,Pravda” rašo 

kad amerikiečių kareivių ir karininku bu-

New Yorkas (Dena/Reuteris). Buvęs Če
koslovakijos respublikos prezidento Dr. Be. 
nešo sekretorius E. Taborskis New Yorke 
pareiškė, kad

Benešąs prieš savo mirtį, praėjusių 
metų rugsėjo mėnesį, rašė, kad jo di
džiausioji klaida buvo ta, jog jis savo 
laiku nenorėjo tikėti, kad Stalinas jį 

apgavo.

Taborskis, kuris nuo 1945 metų iki 1948 
m. birželio mėnesio buvo Čekoslovakijos 
pasiuntinys Švedijoje, 1943 metais ir 1945 
metais lydėjo Benešą į Maskvą pasitarimų 
su Stalinu.

Taborskis teigia, kad Benešąs vis galvojo 
jog tarp Čekoslovakijos ir Sovietų S-gos 
galimas taikingas bendradarbiavimas. Pasi-

tarimų su Benešu metu Stalinas taip drau
giškai kalbėjo ir taip realiai viską dėstė, 
kad susidarė bendro pasitikėjimo atmosfera.

Pirmąjį įtarimą dėl Sovietų motyvų Be
nešąs patyrė 1945 m., kada Sovietai atvirai 
pradėjo remti Čekoslovakijos komunistus.

Rugpiūčio 24. d. Taborskis Stockholme 
gavo iš Dr. Benešo tokį pranešimą; „Ilgą 
laiką aš tikėjau, kad mažų mažiausiai bent 
Oottwaldas manęs neapgaudinėja. Bet dabar 
aš pamačiau, kad jie visi be išimties me
luoja. Tai yra kažkas, kas yra bendra visiems 
komunistams, o ypač rusų komunistams.

„Mano didžiausioji klaida buvo ta, kad 
aš nenorėjau tikėti, jog Stalinas 1945 m. 
ir vėliau ciniškai mane apgaudinėjo Ir 
kad visi jo patikinimai, kuriuos jis man 

davė, buvo tarptautinė apgaulė”.

sulaikyti prie Jangcės upės. Pagalbai- yra 
vėlu, bet ne per vėlu. Bullittas, cituoda
mas daugelio amerikiečių, britų ir prancū
zų Tolimųjų Rytų žinovų nuomonę, teigia, 
kad paslinkus komunistams iki pietinės Ki
nijos sienos, kai kurios Europos nuosavybės 
ir nepriklausomi Pietryčių Azijos kraštai 
taptų komunistiškais.

Tai galėtų aplamai pakeisti visą pietinio . 
Pacifiko būklę. Prancūzija netektų Indo- 
kinijos. Malajų ir Honkongo būklė pasi
darytų pavojinga. Taip pat grėstų pavojus 
Burmos ir Siamo nepriklausomybei. Bullit
tas UP atstovui pareiškė viltį, kad JAV ne. 
prileis prie tokios būkles, kol dar nebus 
„per vėlu”.

Washingtone tariama, kad Achesonas pa
keis JAV politiką Kinijos atžvilgiu.

Kai kurie žinovai, kurių tarpe yra 
krašto apsaugos ministeris Forrestalis, 
admirolas Leahys ir gen. McArthuras, 
taria esant būtina Kinijoje sulaikyti ko
munizmo bangą. McArthuras pabrėžti
nai pastebėjo, jog jis bijo Japonijoje 
reakcijos, jeigu Kinija pateks į komu

nistų rankas.
Teigiama, kad Trumanas buvo labai su

sirūpinęs krašto apsaugos ministerijos 
pranešimais apie Kinijos būklę, bet-jis skai. 
tesi su Marshallio nuomone, kol šis buvo 
•ninisteriu.
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Tarptautinė padėtis

Vėl Palestina
Paskutinėmis dienomis Palestinos vardas 

' vėl buvo intesyviai linksniuojamas pasauli
nės spaudos puslapiuose. Sį kartą diskusi- 
]as sukėlė ne tiek prasidėję Rodoso saloje 
Izraelio Egipto derybos dėl paliaubų suda
rymo, kiek aktyvus britų įsimaišymas į Ar
timųjų Rytų košę. Britų karinės priemonės 

’ — Akabos uosto užėmimas, orinė žvalgyba 
Egipto Palestinos pasienyje bei jos rezul
tatas: 5 britų lėktuvų numušimas — susi
laukė nemažos kritikos. Ir tai ne tik iš 
amerikiečių bei prancūzų pusės, bet ir pa
čių britų tarpe.

Beviną, kuris yra laikomas atsakingu už 
paskutinius įvykius, puola ne tik konserva
toriai (Mc Millanas) ir liberalai (jų vadas 
Cl. Davisas), bet ir jo paties partijos žmo
nės. Žinomasis R. Crossmanas, jau ne kar
tą vadovavęs „sukilimams” prieš vyriausy
bės užsienio politiką ir šį kartą reikalauja 
Bevino pasitraukimo. Ta proga laukiama 
įdomių žemųjų rūmų diskusijų. Bet jau ir 
dabar aišku, jog Bevinas bus daugiausia 
kaltinamas dėl to, kad nesugebėjo savo po
litiką suderinti su JAV Palestinos politika. 
Visuotiniu įsitikinimu, amerkiečių britų pa
žiūrų suderinimas bematant sustabdytų kau
tynes ir ilgainiui priverstų abi puses susi
taikyti.

Britų užsienio reikalų ministerija, teisin
dama savo politiką, konstantuoja, kad Izra
elis keletą kartų iš eilės sulaužė ST įsakymą 
liautis kariauti, nesiskaitė su JT uždraudi
mu pirktis ginklų ir įžygiavo į Egiptą. Be 
to, ministerija pabrėžė, kad tie žydų žygiai 
buvo įmanomi tik turint aiškų Sovietų Są
jungos pritarimą, nes kitaip Čekoslovakija 
netiektų jiems ginklų. Žvalgybinius lėktu
vus britams reikėjo išsiųsti, nes Izraelis ne
leido JT stebėtojams vykti į kautynių zo
ną. Tokiu būdu britams reikėjo pasitenkinti 
tik egiptiečių pranešimais, juos patikrinti 
ir buvo pasiųsti lėktuvai, kurių 5 numušė 
žydų „Messerschmidtai”.

Didelė britų spaudos dalis nesutinka su 
ministerijos įtarimu, kad užpakalyje žydų 
stovi sovietai. Įtakingas, liberalams artimas 
sekmadienio „Observer” tvirtina, kad ko
munizmas žydų tarpe yra nedaugiau išsi
plėtęs, negu pačių britų tarpe. Pasak jo 
žydų tik 2°/o yra komunistai. Aplamai, Pa
lestinos žydus galima būtų daugiau kaltin
ti fašizmu, bet ne komunizmu. Esą, reikia 
neužmiršti, kad daugumas Palestinos žydų 
yra kilę iš Rytų Europos, o iš ten atvažiuo
ją žydai turėjo pasirinkti: arba likti savo 
kilmės kraštuose ir tapti komunistais, arba 
emigruoti į Palestiną. Tie, kurie turėjo iš
važiuoti negali būti palankūs komunizmui 
Be to, ir ginklų tiekimas iš Čekoslovakijos 
dar neįrodo, 'kad visi žydai yra komunistų 
agentai dėl tos paprastos priežasties, kad tie 
ginklai tiekiami ne dovanai, bet už gerus 
amerikiilius dolerius. Pagaliau žydai yra to
kioje padėtyje, kad priima pagalbą iš ten 

' kur tik gauna, bet tai nereiškia, kad jie 
būtinai turi tarnauti pagalbą teikiančių 
kraštų interesams. Tiesa, ir „Observer” su
tinka, kad sovietams labai rūpi, kad Arti
muosiuose Rytuose viešpatautų neramumai 
bet kaip tik todėl Bevinas su savo politika 
padidindamas įtempimą, patarnauja tik so
vietams.

Kiek tie „Observerio” išvedžiojimai tei
singi, parodys netrukus {vykstantieji rinki
mai į pirmą Izraelio seimą. Savo kandida
tus išstatė 4 partijos: darbininkų (socialis
tų), vadovaujama min. pirm. Ben Guriono 
jungtinė darbininkų partija (komunistai) 
ortodoksų blokas (dešinieji) ir laisvės par
tija (Irgun Zvei Leumi — fašistinė organi
zacija). Tie rinkimai parodys tikrąjį jėgų 
santykį. Norėdamas patraukti rinkikų sim
patijas savo pusėn, sovietų pasiuntinys Jer- 
šovas oficialiai' pasiūlė sovietų pagalbą, bet 
Izraelio užs. reikalų ministeris Moshė Sher- 
tokas mandagiai išsisuko, pasiaiškindamas 
kad tas klausimas šiuo metu yra neaktualus.

Kad ir kaip būtų, įtempta padėtis visuose 
Artimuosiuose Rytuose, ne tik žydų arabų 
kivirčai, bet ir nepastovi arabų kraštų vi
daus būklė, o taip pat kroniška krizė Grai
kijoje bei paskutinė vyriausybės krizė Tur
kijoje verčia atsakingus britų ir amerikiečių 
politikus budriai stebėti tą neramią sritį. VM

Achesonas - valstybininkas ar karjeristas?
Pagal klasišką „amerikiečių mitą” — ta 

yra geriausia vyriausybė, kurios egzisten
cija galima lengviausiai pamiršti. Iki „New- 
Deal” eros išsiveržimo daugumas amerikie. 
čių politinį bendruomenės kūno organą, at
sižvelgiant į jo funkcijas, laikė tokiu pat 
mįslingu ir nebūtinu, kaip akląją žarną. 
Profesionalai politikai buvo negerbiami ir 
dėl te aukštesniųjų luomų žmonės valsty
binės tarnybos vengė.

J. A. Valstybėse iš uždarbio buvo spren
džiama apie socialinę žmogaus padėtį. Auk
štų valstybės pareigūnų atlyginimas, lygi
nant jį su ūkio ir industrijos tarnautojų at
lyginimais, buvo juokingai mažas.

1947 m. liepos mėn. Deanas Achesonas 
pasitraukė iš užsienio reikalų ministerio 
pavaduotojo pareigų, nes patriotizmas kai
navo jam per brangiai, per metus gauda
vo 12.000 dol., o privačioje firmoje uždirbo 
dešimteriopai.

Achesonas yra kilęs iš pasiturinčios šei
mos. Savo kilmės ir išsiauklėjimo atžvilgiu 
jis prikįausė aukštajam luomui. Jis baigė 
su pasižymėjimu Harvardo ir Yalės univer
sitetus ir savo juristinę karjerą būtų apvai
nikavęs pašaukimu J aukščiausiojo teismo 
narius, bet nuo šio užsibrėžto kelio jį nu
vedė F. Rooseveltas, įtraukdamas jį i vals
tybinį darbą. Nuo to laiko, su trumpomis 
pertraukomis, Achesonas eina įvairias pa
reigas JAV vyriausybėje.

Achesono nusistatymas dėl Sovietų Są
jungos. Kokia yra politinė naujojo užsienio 
reikalų ministerio galvosena? Achesonas 
priklausė anai liberalinei „egzilio-vyriausy- 
bei”, kuri susidarė, Trumanui vieną po ki
to pašalinus iš savo aplinkos „New—Deal’ 
šalininkus. Trumano doktrinos ir Marshal- 
lio plano iniciatorius galvojo apie ūkio ge
rovės pirmumą prieš politiką. Vienas res- 
publikininkas prikišo Achesonui, kad Ache
sono firmai buvo pavesta lenkų liaudies 
respublikos finansinius interesus ginti J. 
A. Valstybėse, kad jis protegavo špionažų 
ir komunistinių celių užsienio reikalų m-je 
sudarymu apkaltintą Algerį Hissą ir kad 
prorusiška Achesono Hisso ekipa reikalavo 
atleisti aukštą užsienio reikalų ministerijos 
pareigūną — Berlę.

Achesono draugai į šiuos kaltinimus at
sakė, kad Achesono firma dirbo taip pat ir 
kapitalistinėms Dupont ir Standard Oil fir
moms. Kad Algerio Hisso kaltė nėra įro
dyta, kad Achesonas niekuomet nebuvo pro
rusiškas, bet visuomet proamęrikoniškas; 
kad jis savo laiku siekė susitarimo su Ru
sija, kada daugelis taiką mylinčių ameri
kiečių palaikė su Rusija bendradarbiavimo 
politiką. Jeigu oficialių asmenybių politi
nius išvedžiojimus dažnai reikia dešifruoti 
kad galima būtų suprasti paslėptą tikrąją 
mintį, tai vis dėlto nėra negalima, kad pre
zidentas iš tikrųjų taip manė, kaip sakė, 
jog amerikiečių' užsienio . politika nesikeis; 
dar tvirtesnis argumentas yra, kad Marshai
lis pats Achesoną pasiūlė savo įpėdiniu.

Užsienio reikalų m-je, kur vyrauja šiurk
šti, beveik nediplomatiška atmosfera, Ache
sonas su savo sultingi! balsu, mėgstama pil. 
ka tvydp eilute ir prancūzišku etiketu — at
rodo esąs svetimas. Su savo nepamainomu 
portfeliu — daro tolimo, šiek tiek egzotiš
ko žlugusios civilizacijos krašto diplomato 
įspūdi, arba tarp atomo barbarų Babelio. 
Jo šaltą distancijavimąsi neutralizuoja Įgim
tas humoras. Jo vienas bendradarbis apie jį 
pareiškė: „Kartais, ir kaip tik kada jo iš
raiška yra rimčiausia, man atrodo, kad jis 
iš tikrųjų į nieką rimtai nežiūri. Kartais pa. 
galvodavau, kad jis iš Washingtono politi
kų dirbtinės ypatingos pozos balsu prasi
juoks ...

Visi, kurie Achesoną pažįsta, garbina jo 
nuostabią orientaciją ir užkrečiantį dvasios 
kilmingumą. Jo politinė orientacija, kuri 
nėra paveikiama socialinio spaudimo, yra 
simptomas jo dvasinio budrumo. Yra tikra 
kad Achesonas lankstesnis ir labiau prisi
taiko, kaip jo didysis pradininkas, kadangi 
prityręs advokatas derybose ar pasitarimuo
se bus lankstesnis, kaip įsakymus davinėti 
pripratęs karys. Bet kyla klausimas, ar 
Achesonas turi pakankamą asmeninį for
matą, kad galėtų būti daugiau kas, negu 
„Trumano užsienio reikalų ministeris”, kad 
galėtų būti galingiausios pasaulio valstybės 
užsienio reikalų ministeris. Kremliaus vy
rai pasaulio politikoj asmens klausimui 
duoda maja reikšmės, jie kalba apie dides-

nius ar mažesnius nesulaikomai riedančio 
mechanizmo „varžtus”. Gali būti/ rašo vie
nas amerikiečių sociologas, kad mes šian
dien gyvename „bepročių rojuje”, apoka
lipsinėje mašinų visatoje, kur mes negalime 
įžiūrėti nei apskaičiuoti savo darbų pa
sekmių. Bet vis dėlto žmogui ramiau, ži
nant, kad prie šių mašinų vairų stovi vy
rai, kurie veikia taip, lyg gyventume protu 
suvokiamame pasaulyje, kurie veikia tvirtai 
ir apgalvotai.

Marshailis buvo toks mašinistas. Ar bus 
toks Achesonas...? (Weltwoche)
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Durbane ramu
Durbanas (Dena/Reuteris). Po kruvinų 

susirėmimų tarp indų ir negrų Durbane 
grįžo tvarka. Iš kitų vietų, kur buvo įvykę 
panašūs susirėmimai, žinių nėra.

Pietų Afrikoje gyvena 2,3 mil. baltųjų 
7,7 mil. bantų (čiabuvių) 0,9 mil spalvotųjų 
kilmės ir 280.000 indų.

Beždžionių maištas lėktuve
New Yorkas (Dena/Reuteris). PirmadienĮ 

Laguardijos aerodrome nusileido iš Kalku
tos atskridęs „Skymaster”, kurio languose 
buvo matyti beždžionių veidai.

Transportuojant 300 beždžionių, maždaug 
viena valanda prieš lėktuvo nutūpimą 12 
beždžionių išsiveržė iš savo narvo ir įsi
viešpatavo lėktuvu krovinių skyriuje.

Lėktuvo komendantas aerodrome pareiškė 
reporteriams, kad jis pats pirmas pastebė
jo, jog krovinių skyriuje yra ne viskas 
tvarkoje, o tuo tarpu viena beždžionė neti
kėtai pasirodė vadovo kabinoje ir nuste
busi apžiūrinėjo instrumentus. Jis apsi
žvalgė ir konstatavo, kad visame krovinių 
skyriuje knibždėte knibžda beždžionių. Įgu
los pastangos vėl tas beždžiones sugaudyti 
visiškai nepasisekė.

Lėktuvui nusileidus, tuojau lėktuvą ap
spito speciali komanda, kurias telegrafu 
iššaukė lėktuvo komendantas. Didžiausio
mis pastangomis tik po pusantros valandos 
paskutinė beždžionė ir vėį buvo uždaryta.

Tos beždžionės buvo atgabentos į 
vannahą, Georgijos steite, vivisekcijoms 
vai su vaikų paraližium.

Sa
ko.

Devyni laikraštininkai sukerta Mr. Nussbaumą

Išaiškino graziq alerg
Mannheimas (Dena). Mannheimo krimina

linė policija, bendradarbiaudama su ame
rikiečių karine policija, išaiškino Mannhei- 
me ir Stuttgarte vaizbūnus, kurie spekuliavo 
sunaikinimui skirtais vokiečių lėktuvų mo
torais ir 50.000 metrų šilkinės parašiutų 
medžiagos.

Nors policija iki šiol jokių smulkesnių 
paaiškinimų nesuteikia, tačiau yra žinoma 
kad iki praėjusios savaitės galo -tuo būdu 
buvo sudoroti JU 52 tipo lėktuvų moto
rai. Iki šiol areštuoti 9 vokiečiai ir 3 
Prancūzijos piliečiai,

♦ Pirmadienį iš Mūncheno į Palestiną 
išvyko iki šiol didžiausias žydų DP trans- ...............
portas, kuriame buvo 998 asmenys. (DL Ikvislingų, kolaborantų ir sabotuotojų kri-

Praėjusių metų spalio mėn. pradžioje Vo- Į minalinį pogrindį ir sušvirkšti jį Į IRO 
kietijoje ir Austrijoje lankėsi 11 Amerikos '"!— Ax ——'—J ,Dri -u—----
ir Kanados laikraštininkų, kurie stengėsi 
vietoje susipažinti su DP ir jų būkle. Su
grįžę jie savo laikraščiuose aprašė gautuo
sius Įspūdžius.

Vienas iš tos grupės narių, Dovydas W 
Nussbaumas, dviejų spaudos- agentūrų at
stovas, Overseas News agentūros plačiai 
paskleistame straipsnyje davė valią savo 
fantazijai beiypiktai valiai ir išvietintuosius 
asmenis, išskirdamas tik žydų DP, apibūdino 
esant nevertus laikyti išvietintaisiais, nes 
girdi, didžioji jų dalis — apie 400.000—savo 
noru vykę iš R. Europos paskui atsitrau- 
kiatočią Vokietijos kariuomenę. Jo galva 
per 80 •/. išvietintųjų esą nacių kolaboran
tai. *

Mr. Nussbaumo šlykštus išvirintųjų der- 
gimas prašoko bet kokį saiką, sukėlė pasi
piktinimą ir reakciją ne tik tarp pačių 
tremtinių, bet Ir savo kolegų, su kuriais) 
jis lankėsi Eurojios DP stovyklose. Mr 
Nussbaumo intencijos buvo tokios nešvan
kios ir tariamieji priekaištai taip prasilenkią 
su tiesa, jog jo kolegos negalėjo tylomis 
praleisti to derklo, netarę žodžio išvietin
tųjų rehabilitacijai. Iniciatyvos ėmėsi NCWC 
informacijos tarnybos korespondentas W. E 
Ringas ir surinko savo kolegų nuomones 
dėl Mr. Nussbaumo puolimų.

NCWC žinių tarnyboje W. E. Ringas at
sakė į Nussbaumo užsifmolimus, juos lai
kydamas nesąžiningais ir neteisingais. Jis 
pabrėžė, kad 550.000 asmenų, esančių sto
vyklose, buvo rūpestingai išskryninguoti 
kad būtų apsisaugota nuo nepageidauja-: 
mųjų.

J. Bellis, „Miami Herald” ir „Chicago 
Daily News” užsienio bendradarbis, žymus 
karo reporteris ir radijo komentatorius, pa. 
reiškė: „Lankantis užjūryje Mr. Nussbau
mas daugiausia laiko praleido, lankydamas 
žydų DP stovyklas, tad negalėčiau pasakyti 
kad jis yra kvalifikuotas kalbėti apie visą 
kontingentą”.

J. K. Shepardas iš „Indianopolis Star”: 
„Sunku Įsivaizduoti, kaip du laikraštininkai 
galėjo vykti Į tą pačią kelionę, klausinėti 
tuos pačius žmones ir prieiti tokias dia
metraliai priešingas išvadas, kaip D. Nuss
baumo ir mano. Laive grįždamas su pir
muoju DP transportu J šį kraštą, aš,buvau 
pilnas pasididžiavimo tais agniais žmonė
mis, kurie drąsiai pradeda gyvenimą iš 
naujo. Kada jie giedojo „God Bless Ameri
ca” („Telaimina Viešpats Ameriką” — 
Amerikos himną. Rd.), aš tikiu, kad jie 
taip ir manė. Mr. Nussbaumas, matyti, 
praleido laive naktis išblyškęs nuo baimės 
dėl nacių sąmokslo Įkurdinti Amerikoje

laivus. Aš manau, kad IRO skryningavimas 
ir JAV konsulatų ir imigracijos įstaigų 
tikrinimai yra pakankami, saugūs ir verks
mingi. Matant mūsų naujuosius piliečius, jie 
man imponavo, o ne baimę kėlė”.

E. Armstrongas iš Wiribipego (Kanadoje) 
„Free Press”: „Kanada įsitikino, kad iš 
visų tinkamų rasių ir tikybų išvietintintieji 
asmenys yra pageidautiniausi. Įkurdinusi 
per 42.000, Kanada planuoja paskubinti 
laivų plaukiojimą iš Bremerhaveno, suma
žinti suvaržymus, ypač kiek tai liečia pabė
gėlių artimuosius. Prieglobstis pabėgė
liams yra viena iš stipriausių britų tra
dicijų, kurias paveldėjusi Kanada džiau
giasi”.

Ch. M. Robertsas iš „Washington Star”: 
„Aplankęs išvietintųjų stovyklas Vokietijoje 
ir Austrijoje ir sugrįžęs Į šį kraštą su pir
muoju DP transportu, važiavusiu pagal DP 
įstatymą, aš jaučiu, kad tie keli šimtai 
tūkstančių asmenų, kurie yra aukos tiek 
Hitlerio, tiek Stalino totalizmo, yra geri 
žmonės, ir kad tie, kurie atitiks DP Įstaty
mo sąlygas, bus pirmos rūšies JAV 
čiai”.

S. Adkinsas iš „Louisville Courier 
nai”: „Turint galvoje jo priekaištus, 
liu tikėti, kad Dovydas Nussbaumas 
tuos pačius žmones, kaip mes likusieji. Jo 
teigimas, kad tik žydai yra tikri DP, atrodo 
vaikiška propaganda, ir dėl to galima rim
tai abejoti dėl jo kitų priekaištų intencijos 
ir akuratumo. Mano įspūdis yra toks, kad 
tik labai nedidelė DP dalelė gali būti lai
koma nepageidaujama”.

DeWittas Johnas iš „Christian Science 
Monitor”: „Neseniai rašiau straipsnyje dėl 
DP ir pasakiau, kad DP yra viskas, ne tik 
vien raumenų jėga, ne tik kaimiečiai, ne tik 
bedarbiai, bet viskas — bankininkai, pro
fesoriai, šeimininkės, studentai, amatinin
kai, mechanikai, ūkininkai, fizinio darbo 
darbininkai. Tai yra profesijų ir talentų 
mišinys, lygiai kaip ir kalbos bei tragiškų 
istorijų mišinys”.

R. B. Armstrongas jr. „St. Louis Globe- 
Democrat” Wasjiingtono skyriaus šefas pas
tebėjo; „Masinis 400.000 DP Eurppoje pa
smerkimas, jog jie neverti pilietybės, kadangi 
jie yra komunistų teroro ir tironijos aukos 
o ne nacių persekioti, yra toks klaidingas 
kaip komunistų priekaištas, kad Amerika 
yra karo kurstytojų valstybė. Ištisoms tau
toms, du kartus iš gyvenimo išbrauktoms 
raudonųjų išdavystės ir smurto dėka, vo
kiečių kolaborantų etiketės kabinėjimu ga
lėtų visiškai būti patenkintas amžinatilsi 
reicho informacijos ir švietimoi ministeris. 
Šios neatsakingos atakos yra aklos, blogai pa
grįstos, nekreipia dėmesio į gausingus fakti-

pilie-

Jour- 
nega- 
matė

♦ Toliau taikant ekonomines kominfor- 
mo sankcijas prieš Jugoslaviją, Čekoslova
kija visai sumažina -prekių gabenimą per 
Jugoslavijos Rijekos (Fiumės) uostą.

♦ Čekoslovakijos profesinių s-gų taryba 
pasaulio profesinių s-gų generaliniam sek
retoriui Saillant pasiuntė raštą, kuriame 
protestavo dėl britų profesinių s-gų siūly
mo, kad pasalinės profesinių s-gų organi
zacijos valdyba vieneriems metams sustab
dytų savo veiklą. (D/R).savo veiklą. (D/R). , ,

D. BRITANIJA
♦ Britų ministerio pirmininko pavaduo

tojas Morrisonas darbo partijos konferenci
joje Newcastleje pareiškė, kad Vengrijos 
kardinolo Mindszenčio suėmimas sukrėtė 
visą laisvą pasaulį. (E>/R).

♦ Britų profesinių s-gų delegacija, kuri 
lankėsi Austrijoje, grįžo Į Londoną. (D/R).

♦ D. Britanijos užsienio reikalų minis
terija pranešė, kad Į Liuksemburgą ji pa
siuntė nepaprastą įgaliotą pasiuntinį. Iki 
šiol D. Britanijai tame krašte teatstovavo 
charge d'affaires. (D/R).

EGIPTAS
♦ Egipto vyriausybė apeliavo į tautą, 

kad būtų pasirašyta 30.000.000 Egipto sva
rų vidaus paskola, kuri reikalinga krašto 
apsaugos reikalams finansuoti. (D/R).

INDIJA
♦ Kalkutos policija prieš pabėgėlius 

turėjo panaudoti ašarines dujas. Pabėgė
liai savo demonstracija norėjo atkreipti 
Indijos ministerio pirmininko Nėhraus dė
mesį į savo sunkią būklę. Kalkutoje už
drausti bet kokie susirinkimai. (D/R).

* Paskutinis anglų vyr. kariuomenės va
das Indijoje gen. Bucheris perdavė savo 
pareigas Indijos generolui Cariappai (D/R).

ISPANIJA
♦ Ispanija atkartotinai pareiškė preten

zijas l Marianų ir Kardinu salų grupes, 
kurios 1899 metais buvo užleistos Vokieti
jai, o dabar yra administruojamos JAV. (D).

IS VISUR
* Pasaulio pilietis Davisas kasdien gau

na apie 1500 pasisiūlymų būti pasaulio pi
liečiais. (D/R).

♦ JAV žemės ūkio ministerija, vertin
dama pasaulio mitybos būklę, pranešė, kad 
Europa šiais metais turės nuo 15 lig 20*/« 
daugiau maisto, kaip praėjusiais metais.

♦ 250 Vietnamo karių nukauta kovose sn 
Prancūzijos kariuomene Indokinijoje per 
1948 m. (AP).

J A. VALSTYBES

l nius duomenis ir asmeninio stebėjimo bei klau
sinėjimo progą, kuri buvo prieinama -visam 
laikraštininkų būreliui, tyrusiam išvietin- 
tųjų asmenų problemą Europoje. Jei šie 
puolimai nebūtų tokie piktai klaidinami ir 
nūoskaudihgi, jie būtų juokingi, kaip nein
formuotas ir nepribrendėliškas sensaciona- 
lizmas”.

J. Delaneys iš „Providence Journal”: 
„Savo straipsniuose ’š Europos aš rašiau: 
,Geriausi Europos žmonės yra DP stoy- 
klose’. Taip maniau nekvalifikuodamas — 
tai kartoju dabar. DP įkurdinimo puoblema 
yra viena iš tų, kurios neturėtų maitoti ar
ba trukdyti 
arba kokiu 
menys, visi

vaidijimasis rasiniu, religiniu 
kitu pagrindu. Išvietintieji as- 
iš jų, yra pageidaujami”.

organizacijų pareiškimasŠalpos
„JAV okupacinės zonos šalpos organiza

cijų taryba, kuri jungia 22 organizacijas, 
jų tarpe katalikų, žydų, ortodoksų ir pro
testantų tikėjimo, nepaprastai rimtai žiūri 
į Dovydo Nussbaumo teigimą, kuriuo buvo 
daromos aliuzijos, kad didelė dauguma iš
vietintųjų asmenų, kurie nori imigruoti j 
JAV pagal DP Įstatymą, yra buvę nacių 
režimo kolaborantai. Šalpos organizacijų 
tarybos nariai gali Įsakmiai konstatuoti iš 
savo patyrimo, kad šių žmonių daugumas 
nebuvo kolaborantai, jie patikrinti JAV ka
riuomenės ir IRO nustatytais Įvairiais per
švietimais, kad nustatytų jų tinkamumą.

Todėl mes sakome, kad Mr. Nussbaumo 
teigimai yra žeminą ir neteisingi grupei 
žmonių, kurių dauguma didžiai kentėjo po
licinių valstybių rankose”.

forma, 
žymių

gripu

Europoje siaučia gripas
Ženeva (UP). Europoje siaučia gripo epi

demija, kuri išsiplėtė dvylikoje kraštų. 
Nors liga reiškiasi ir gana švelnia 
bet ji kelia daug rūpesčio ir sudaro 
nepatogumų.

Paryžiuje priskaitoma sergančių
40.000 asmenų. Dėl tos priežasties sekma
dienį buvo įsakyta laikyti atdaras vaistines.

Pakilo vokiečiu DM kursas
„Die Tat” biržos kursų rubrikoje skelbia, 

kad už šimtą vokiškųjų DM ZUriche mo
kama 31 šveicarų frankų. z

Kaip prisimename, dar prieš kelias sa
vaites už 100 DM buvo mokama 22 — 23 
frankai.

♦ Vienas 21 metų blandas nuteistas 
mirties bausme už žmogžudystę, plėšimą ir 
nelegalų ginklo laikymą. (UP).

♦ Bremerhavene buvo atidarytas vokie
čių amerikiečiu klubas. Jo pirmininku iš
rinktas Bremerhaveno vyr. burmistras. (D).

♦ JAV karinė valdžia gavo per 12.000 
radijo klausytojų laiškų* kuriuose pritaria
ma, kad dabartiniai radijo stočių tarnauto
jai būtų pakeisti naujais, demokratiškai nu
siteikusiais tarnautojais. (D).

♦ JAV vyr. valstybės gynėjas Tomas 
Clarkas stengiasi, kad būtų pagriežtinti 
antišpionažo įstatymai. Jis nori, kad dėl 
valstybės saugumo interesų būtų leista 
klausytis telefoninių pasikalbėjimų. (D/Afp).

♦ JAV 1948 m. lapkričio 30. d. buvo 
2.069.313 valstybės tarnautojų. Lyginant su 
praėjusiais mėnesiais tarnautojų skaičius 
padidėjo 11.683 asmenimis. (D).

♦ JAV užsienio reikalų ministeris 
Marshailis, kuris nuo sausio 20. d. pasi
traukia iš pareigų, su lėktuvu išvyko į San 
Juaną ir Portonka. kur po inkstų, operaci
jos keletą savaičių ketina pasilsėti. (D/R).

♦ JAV aviacija ruošia lėktuvams su- 
jaerkamerą, kurios pagalba bus galima nus
tatyti judanti sunkvežimi iš 75 km aukščio, 
jei jį lėktuvai kada pasieks. Kamera tebus 
dveja didesnė už dabartines. Priešo pajėgų 
judėjimą žemėje bus galima nustatyti iš 
priešlėktuvinei gynybai nepasiekiamo aukš
čio. (AP).

♦ Amerikos rabinas Bermanas griežtai 
pasisakė prieš Furtwanglerj, kurį norima 
pakviesti Chicagos simfonijos orkestro di
rigentu. Furtwangleris pareiškė, kad už jo 
veiklą Hitlerio laikais turi būti atleista, nes 
jis Vokietijoje buvo gimęs ir ten gyvenęs. 
Nacių laikais jis yra padėjęs daugeliui 
žydų. (D).

PRANCŪZIJA
vadas Marce- 
pasikalbejime 

technikinę ga-.
’. - ‘ t

kitos didelės

* Prancūzijos komunistų 
lis Cachinas Milane viename 
pareiškė: „Mes norime JAV technikinę ga
lybę ir jų reikšmę pasaulyje pripažinti,-bet 
mes neprivalome ignoruoti kitos didelės 
tautos, būtent — Sovietų S-gos”. (D/R).

* Prancūzijos Rivieros Cannes miesto 
taryba nutarė Winstoną Churchillį išrinkti 
to miesto garbės piliečiu. (D/R). z ‘

* Maršalo Petaino gynėjai pareikalavo, 
kad atkartotinai būtų patikrinta nuleistojo 
maršalo sveikata. (D/R).

* Turkija sausio 20 d.
TURKIJA

New Dęlhyįe
prasidėsiančioje Indonezijos konferencijoje 
nedalyvaus. (D/Afp).

VOKIETIJA
* YMCA Į britų zoną DP vaikams Ka- . 

lėdų švenčių proga pasiuntė 20.000 įvairių 
siuntinių. (D).

* Siaurės ekspresu, lydimi švedų poli
cininkų,- į Flensburgą grįžo 18 vokiečių, 
kurie nelegaliai buvo išvykę Į Švediją. Jie 
perduoti vokiečių policijai. (D).

* Fritzlero-Hombergo apskrityje kovoje 
su snukio ir nagų liga pirmą kartą buvo 
panaudotas italų serumas, kuris pasirodė 
esąs visai bevertis. Visi skiepyti gyvuliai 
susirgo. (D).

* Detmolde, suvalgius pudingo, apsi
nuodijo viena šeima. Paaiškėjo, kad tas pu
dingas buvo pagamintas iš skalbiamojo 
krakmolo ir turėjo bario karbonato nuo
dų. (D).

* Harze, Bodensteino vietovėje, miške 
žaidžią vaikai atrado ginklų sandėli, ku
riame buvo 2 kulkosvaidžiai su 10.000 šo
vinių ir kitų ginklų. Apie ginklų būklę 
nieko neinformuojama. (D).

* Eschwegeje sulaikytas vienas sovietų 
kareivis, kuris, atrodo, yra gimęs Pomera
nijoje, bet sakėsi noris aplankyti tariamai 
pietinėje Bavarijoje gyvenančią savo mo
tina. (D).

2



NT. 7 (525) 3 pusi. MINTIS 1949 L 19.

Dėl lietuviu tautos ateities ...
Pasikalbėjimas su prof. J. Kaminsku jo 70 metu sukaktuvių proga

— Šiomis dienomis sueina Jums, pone 
profesoriau, garbinga 70 metų amžiaus su
kaktis. Per visą savo sąmoningąjį gyveni
mą, apie 60 metų, dirbate lietuvių tautos 
daugumai labai svarbų visuomenini darbą, 
tai gal malonėtumėte pasakyti savo tautie
čiams, kenčiantiems svetimą priespaudą tė
vynėje ir išblaškytiems visame pasaulyje, 
kada gi ateis visų taip laukiama laisvės 
diena, kada laisvi lietuviai savo laisvoje, 
demokratinėje ir nepriklausomoje Lietuvos 
respublikoje galės iš naujo kurti ūkinį ir 
valstybini gyvenimą? — kreipėsi Jūsų ben
dradarbis I ilgametį Lietuvos socialdemo
kratų vadovybės nar|, žymų valstybininką 
ir visuomenės veikėją prof. J. Kaminską.

— Jei Tamsta būtum geras man pasakyti, 
kada bus karas, aš gana tiksliai tamstai iš
pranašaučiau, kada mes grjšim tėvynėn. 
Atrodo, kad tas klausimas tuo tarpu tenka 
palikti atviras.

Kas kita yra klausimas: ar lietuvių tauta 
iš viso bus laisva ir ar mes, vėl subūrę 
savo jėgas laisvoj tėvynėj, būsime pajėgūs 
atsikurti ir veikliu nariu įsijungti į laisvų
jų tautų šeimą savajai ir bendrinei žmoni
jos pažangai?

Aš visą savo amžių buvau ir tebesu ne
palaužiamas optimistas. Aš didžiai tikiu lie
tuvių tauta ir jos kūrybinga ateitim. Žiloje 
praeityje subrendinusi savyje aukšto lygio 
vidinę kultūrą, išsikristalizavusią mūsų dai.

Svarus senosios
r

— Kaip vyksta svarbesniųjų Lietuvos va
davimo organizacijų darbas tremtyje ir lais
vose pasaulio šalyse?

— Norėdamas plačiau atsakyti į šį klau
simą, negailestingai tamstą nukamuočiau. 
Nenoriu būti žiaurus. Labai trumpai tariant, 
galiu tiek tepasakyti: nežiūrint daugiau kaip 
ketverius metus mus slopinančios aplinkos 
ir vis dar neryškėjančių ateities perspekty
vų, mūsų vadovaujantieji veiksniai nepa
klydo padėties sutemoj, laiko mūsų laivo 
kursą teisinga kryptimi ir laimingai aplen
kia povandenines uolas, kad ir dažnai girg
ždėdami savo tarpe. Kas ypač svarbu kiek
vienam vairininkui, tai jo nepalaužiamas 
įsitikinimas, kad kelias teisingai pasirinktas 
ir tikslas bus pasiektas. To įsitikinimo vad. 
organams netrūksta. Bet būtų neteisinga 
mūsų pasiekimus įrašyti tik vadov. organų 
sąskaitoti. Be nuoširdaus talkininkavimo 
bendruose mūsų žygiuose plačiosios mūsų 
visuomenės tremty, be jos finansinės ir ki
tokios paramos, be pačios mūsų bendruo
menės ryžtingų pastangų organizuotai ir 
kūrybiškai reikštis ir, kas svarbiausia, be 
vieningo moralinio mūsų vadovaujančių or
ganų palaikymo, jie nebūtų galėję atlikti ir 
kelintos darbo dalies, kas faktiškai yra pa
daryta.

Žinoma, surūgusio oro esti per dažnai va
dovaujančių organų savo tarpe; jei pagy
vėję Įvykiai gaivinančiu vėju kiaurai at
blokštų visas duris bei langus ir smarkiai 
prapūstų gal jau emigracinėmis nuotaiko
mis nuodijamą orą, tai būtų labai sveika 
visam mūsų reikalui.

— Kuriuos svarbesniuosius žygius yra 
atlikę Amerikos lietuviai ir kurių tikslų jie 
dabar siekia Lietuvos laisvės kovose?

— Bendroje mūsų kovoje dėį Lietuvos 
vadavimo ypatingai gražų lapą lietuvių 
tautos istorijai įrašė mūsų senoji išeivija

Pavėluosim -
— Ką tuoj pat turėtų atlikti svarbiausios 

Lietuvos vadavimo organizacijos ir įstai
gos?

— Tai yra labai svarbus klausimas. Mūsų 
vadovaują veiksniai nėra svetimi opios su
vereno ambicijos ir ne visuomet mėgsta pa. 
mokomi. Bet, mes siekiame demokratiškos 
Lietuvos, ir joje minties bei žodžio laisvė 
turi būti kiekvienam laiduota. Dėl to ir aš 
drįstu kalbėti. Visų pirma turime pasiruoš
ti artimos ateities įvykiams, kokie jie be
būtų. Jr tame pasiruošime svarbiausias rei
kalas — mūsų jėgų konsolidacija. Ruošia
ma kurti Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
yra pirmas tos konsolidacijos žingsnis; jei 
tik jis pavyks, bus daug laimėta. Antras es
minis reikalas, — tremtiniams tinkamai įsi. 
kurdinti naujose vietose ir jose tuojau su
siorganizuoti. Svarbu pavieniui bepatekti 
| vargo nelaisvę. Trečias reikalas, — Mažą, 
ją Lietuvą sujungti su Didžiąja bendrose 
pastangose dėl bendrų tikslų. Ir pagaliau — 
budriai daboti Vilniaus krašto reikalų. Eili
nės mūsų pastangos pasilieka kaip buvusios.

Norėčiau kiek plačiau pasisakyti Mažo
sios Lietuvos reikalu. Neprivalome manyti 
kad laisvę atgavus, Mažoji Lietuva pati nu
kris mums į sterblę, kaip prinokęs vaisius. 
Atsigaunanti Vokietija neužmirš, kur ėjo jos 
prieškarinės sienos. Po ligos apetitas pa
prastai yra labai geras. Kad vokiečiai jau 
dabar sistemingai, atkakliai ir sumaniai 
ruošia sau pozicijas Rytprūsiuose, nepa- 

nų, pasakų ir liaudies meno deimantuose; 
nepriklausomo buvimo metu parodžiusią 
tiek sumanaus veržlumo savo ūkinėse pa
stangose ir tiek gaivalinės ekspansijos kul.' 
tūriniam gyvenime, lanksti ir mokanti de
rintis į naujas gyvenimo sąlygas, lietuvių 
tauta ir ateityje mokės laiduotis ne pasku
tinę vietą, kitų tarpe. Būdama sena savo 
kilme, ji kartu pasilieka jauna, neišsekusiais 
gyvybės šaltiniais ir retai gabi. Ne be to. 
žinoma, kad praeitis į mūsų kolektyvinę 
sielą nebūtų įrašiusi ne vieną neigiamą 
bruožą; bet tai bus mūsų pačių pastangų 
reikalas nuo jų kratytis. Kas mums dabar 
už vis svarbiausia, tai kad išliktume gyvi 
ir būtume laisvi.

Tamstai ne mažiau kaip man aišku, kad 
likę namie artėja į tragiškiausią visam tau
tos gyvenime momentą. Konfliktas tarp Ry
tų ir Vakarų bręsta, ir visos pastangos jį 
įspėti bus, atrodo, bergždžios. Tuo aš esu 
įsitikinęs, nes'ne tik ideologiniai bei ūki
niai, sakyčiau, visos dabarties priešingumai 
bet ir ateities siekimai yra nesuderinami 
Laikas, darosi nebekantrus, ir jo ženklus 
stebėdami, turime kaupti visas savo jėgas 
suprasdami, kad artėja dideli įvykiai ir kad 
mes esame, namie ar čia, pirmieji mūsų 
ateities kovotojai. Mūsų laimei visa įvykių 
raida krypsta mūsų vyriausių siekimų'pu
sėn. Bet ir patys turime iš visų pečių irtis
— i svajojamus krantus.

išeivijos įnašas
ir jos priešakyje stovi Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviai.

Aš kiekvieną kartą nuoširdžiai nusiteikiu 
kada tik pagalvoju, kiek veiklios širdies 
gimtajam kraštui parodė Amerikos lietu
viai. Didžiule savo dauguma tautos posū
niai, kuriems anais laikais tėvynė pagailė
jo sotesnio duonos kąsnio ir vietos savųjų 
tarpe — kad ir pagailėjo ne iš savo kaltės
— tie senieji mūsų emigrantai per visą sa
vo amžių išlaikė gyvą savo krašto meilę. 
Aš esu vienas tų, kuriam dar jaunuoliui 
1900—1907 metais teko dalyvauti audrin
guose to meto įvykiuose. Lietuvos Social
demokratų Partija, kuriai jau tuomet pri
klausiau ir kuriai teko vadovauti politinei 
kovai dėl nepriklausomos, demokratinės 
Lietuvos, nebūtų galėjusi atlikti didelio sa
vo uždavinio, jei jos vienminčiai Amerikoje 
nebūtų mūsų veiklos parėmę keliomis de
šimtimis tūkstančių dolerių. Tą faktą ne 
daug kas žino. Mūsų emigracijos dosnumas 
vėl prasiveržė, 1918 metais nepriklausomą 
Lietuvą atstačius. Kad tamsta atsikurtum 
Amerikos lietuvių žygio visą dydį ir jo ža
vintį grožį paskutiniais metais, ' užtektų 
tamstai peržiūrėti visas ALTo, BALFo ir 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus apyskaitas 
Tie sausi skaitmenys -piešia mūsų senojo 
emigranto veidą, įdvasintą ryžtingumu ir 
negęstančia gimtojo krašto meile. Kol taip 
yra, galime būti tikri, kad mūsų kovojan
čios gretos nesdlpnės, o Amerikos lietu
viuose mes turime ne tik budrią mūsų rei
kalui akį, bet ir didelį talkininką dabarties 
žygiuose. Jo pastovia pagalba mes galime 
pasitikėti ne tik kovodami dėl Lietuvos lais
vės, bet ir ateityje laisvi kurdamies. O dėl 
jų kovos tikslų, tai suprantama: mūsų tiks
lai yra jų tikslai, tik kiekvienas savam ba
re.

pralaimėsim!
miršdami net Klaipėdos krašto mums jau 
žinoma. Be kitų motyvų klausimo sprendi
mui lemiamą reikšmę turės bene 'svarbiau
sias — gyvieji to krašto žmonės. Paliegu
si Vokietija veiks ne tik jėgos priemonėmis 
bet ir savo ateities perspektyvomis. Suvo- 
■kietėjusių ir svyruojančių mūsų tautiečių 
turime ir dabar. Ateityje jų atsiras daugiau, 
jei šių žmonių jau dabar nesurišime su sie
kimais ir mūsų likimu. Darbo suaktyvini
mas M. Lietuvos lietuvių tarpe, pastangos 
jiems garantuoti DP statusą ir tuo būdu 
laikinio Jsikurdinimo galimybė, jų veiklos 
suderinimas su mūsų veikla yra šios dienos 
neatidėliotinas uždavinys. M. Lietuvos at
stovavimas ir mūsų „vadovaujančiuose 
veiksniuose” tėra loginga ir būtina viso šio 
klausimo išvada. Reikia tik pasigailėti, kad 
kai kurios vadovaujančiuose organuose gru
pės, nežiūrint jau ne kartą pareikšto ir 
tremtinių organizacijose nusistatymo, nepa
teisinamais grupiniais sumetimais laiko ga
limu šiam svarbiam reikalui priešintis. Pa
vėluosiu! — pralaimėsim! Tokio pralaimė
jimo mums nedovanos kovojąs mūsų kraš
tas; mes negalime to praleisti, ir klausimas 
turi būti teigiamai ir juo greičiau išspręs
tas, kad ir tektų imtis griežtų žygių.

— Kurios žymesnės kliūtys trukdo mūsų 
tautos laisvės kovą ir kas darytina joms pa
šalinti? Kaip su lėšomis šiam svarbiam 
darbui?

— Siekdami savojo tikslo, mes, visą lai
ką laužiamės per spygliuotomis vielomis 
užtartą kelią. Su ta padėtimi turėjome il
gainiui apsiprasti, bet kovos sunkumams 
negalime pasiduotu Siame jos laikotarpyje 
atkaklumas ir ištvermė turi įaugti į mūsų 
būdą, nes dar nematome mūsų sunkaus ke
lio galo. Tamsta klausi, kaip su lėšomis 
mūsų veiklai? Nėra gerai ir ateityje gali bū
ti dar blogiau, o ateitis finansiškai turi būti 
garantuota. Reikalų vis daugėja, kartu su 
jais ir išlaidos. Tautos Fondą ima pulti or
ganizacijos, kurios praeityje mokėjo pačios 
išsiversti. Tuo tarpu pajamų šaltiniai rodo 
noro sekti. Mūsų draugai Amerikoje nori 
savo dosnume pailsti. Mūsų tremtiniai daug 
padarę Tautos Fondo lėšų laidavimui, yra 
linkę iš tremties bėgti ir kartu atsipalaiduo
ti nuo rėmimo prievolės. Anglijoje atsidū
rusi jau gausinga išeivių kolonija nori gy
venti „savais” rūpesčiais. Amerikoj ar ki
tur atsidūrę tremtiniai taip pat daro, malo
niai perleisdami prievolę lėšas rūpinti „ki
tiems”. Taip negali būti! Mes nesame įvy
kių stebėtojai, bet jų dalyviai ir negalime 
dalyvauti kovoje dėl mūsų ateities vien 
žodžiais... Tai turėtų, pagaliau, įsisąmo
ninti kiekvienas lietuvis, kur jis būtų.

Vadovaujančių organų pastangos, kad 
kiekvienas mūsų savanoriškai, bet būtinai 
apsidėtų pastoviu mokesčiu, laisvės reika
lui, turi būti įgyvendytas. Tik tuo būdu mes 
galime laiduoti veiklos pastovumą. Šia pro
ga pažymėtina, kad lėšų mobilizavimo rei
kalas pačių tremtinių tarpe, nežiūrint vis 
sunkėjančios jų padėties, rodo gerėjimo žy
mių, — bent kai kuriose apygardose laisvės 
rinkliavos plaukimas pradeda susitvarkyti. 
Dabar būtų labai, pribrendęs laikas, kad 
tuo pavyzdžiu pasektų ir tie, kurių gyve
nimo sąlygos yra, be abejo, geresnės, kaip 
nuskurdinto DP.

Ryžtingas veikimas 
telydi tikėjimą

— Ar pakankamai lietuviai tėvynėje ir 
išsiblaškę visame pasaulyje dirba lietuvių 
tautos ir valstybės laisvei?

— Į 'Įamstos klausimą aš drįsčiau tik iš 
dalies atsakyti ir tik už save, geresniu at
veju už tuos , kurie atsidūrėme' tremtyje. 
Jei mes galėtume ir mokėtume visai ob
jektyviai pavaizduoti, kiek lietuvių tauta per 
vykusias okupacijas ir ypač dabartiniu me
tu mokėjo parodyti laisvės meilės kovoje 
už ją beatodairinio pasiaukojimo ir savigar. 
bos, mes nustebintume miesčioniškus Va
karus reto heroizmo pavyzdžiu. Jis ir mums 
tremtyje dažnai lyginą kuprą ir aukštyn 
kelia galvą. Būti krašto vertintojais ir ypač 
teisėjais mums nedera. Kas kita mes patys, 
tremtis. Neturėčiau jos kuo ypatingai pa
kaltinti, jei vartočiau kasdienį mastą; žmo
nės yra žmonės. Bet širdingai norėčiau, kad 
žmogų blukinančios, nykios tremties sąly
gos mūsų neveiktų; kad nesiduotume gram
zdinami į kasdienius smulkius rūpesčius, pa
tys smu’.kėdami; kad skirtume daugiau pa
stangų bendriesiems mūsų uždaviniams. De
ja, taip nevisuomet yra, ir daug kas, kas 
mums privalu čia atlikti, paliekama ryto
jaus dienai, vadinasi, nesąmoningai sabo
tuojama. Negalime visi aktyviai dalyvauti, 
veikloj dėl mūsų krašto vadavimo, bet visi 
galime ir privalome ją bent medžiagiškai 
remti, galime savo visu elgesiu vesti kas
dien, kas valandą mūsų bylos propagandą. 
Tam"užtenka, kad visą laiką jaustumės pa
vydėtinu didvyriškumu kovojančios tautos 
vaikais ir visu savo nusiteikimu bei elgesiu 
jungtumės su ja. Žinoma, tai nėra lengva. 
Bet, jei mes čia, kad ir ne idealiai besiva
duotume šūkiu: „Visų pirma kovojančiai 
tėvynei”, savo pasiekimais stebintume ne 
tik kitataučius, bet visų pirma pačius sa
ve. Dar ne vėlu ir dabar! Mes dar nežino
me, kiek išbusime išeivijoj, bėt tikime, kad 
kovą laimėsime. Būtų gera, kad tą tikėji
mą lydėtų ryžtingas ,veiksmas visuose mū
sų frontuose. Neužmirštinas ir pasiruošimo 
reikalas laisvą Lietuvą atkurti; prie jo tu
rime dėtis visi ir visur, mokydamiesi ir įsi
dėmėdami viską, kas mūsų kraštui ateityje 
bus naudinga. Namo grįžus mūsų lauks di
delis darbas, — jį turėsime .tesėti.

Kaip vertinate politinių Lietuvos partijų 
veiklą ir ką, šia proga, malonėtumėt pasa
kyti iš viso apie politinį mūsų visuomenės 
pasiskirstymą partijomis, jų tarpusavio san
tykius?

— Mūsų politinės partijos tebegyvena ne
atsakingos jaunystės dienas. Daugumas- jų 
dar neišėjo iš politinio „pusbernio” am
žiaus. Jos daugiau reiškia pretenzijų, kaip 
moka dirbti visuomenės darbą. Dėį to joms 
ir kupros auga. Bet iš tokio vertinimo ne
tenka daryti desperatiškų išvadų, kad parti
jos aplamai nereikalingos. Demokratiškoje 
Lietuvoje partijos bus ne tik reikalingos 
bet ir būtinos, kaip ir visur kitur. Jei jos 
nemokės bręsti, jas subrandins pati visuo
menė. Seimų kad ir trumpame laikotarpyje

Antano Smetonos penkeriu metu 
mirties sukaktį minint

(1874. VIII. 10 — 1944. L 9.)

Kiekvieną kartą, kada mes minime Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo sukak
tį, būtent, vasario 16 dieną, visada prisi
mename Lietuvos Tarybą su jos pirminin
ku Antanu Smetona. Tą sukaktį minėdami, 
prisimenamė tuos žygius, kuriuos teko da
ryti Tarybos pirmininkui Antanui Smeto
nai prieš pasirašant vasario 16 dienos dek
laraciją.

Mesdami žvilgsnį į netolimą, palyginti, 
praeitį, mes prisimename, 'kad Antanas 
Smetona, kol nebuvo sušauktas Steigiamasis 
Seimas, Lietuvos Tarybos nutarimu ėjo 
mūsų valstybės prezidento pareigas, ir ka
da grėsė Lietuvai didžiausias pavojus, iš 
rusų bolešvikų — jig buvo, taip sakant, pa
skutinis valstybės - prezidentas. .

Jei mes atversime truputį senesnį istori
jos lapą, kada Antanas Smetona dar buvo 
jaunuolis, tad mes pamatysime, kad ši as
menybė vadinamaisiais caro laikais, kada 
lietuviams buvo uždrausta spauda, visu pa
siryžimu kovojo dėl savo tautos laisvės. Ir 
draudžiamojoje mūsų spaudoje, „Varpe”, 
„Ūkininke”, Antanas Smetona savo gabia 
plunksna kėlė Lietuvos gaivinimo kla'usimą 
ir ragino mūsų žmones stoti į kovą su 
prispaudėjais rusais. Kai buvo leista lie
tuviams spauda, pirmiausia mes matome 
Antano Smetonos plunksnos kūrinius savai
tiniame „Lietuvos ūkininko” laikraštyje, 
kurio redaktoriaus pareigas jis kurį laiką 
ėjo. Kiek vėliau, kada reiškėsi mūsų srovi
nė diferenciacija, Antano Smetonos plunks
nos darbai daugiausia rodėsi „Viltyje”, 
„Vaire”, ir pirmosios vokiečių okupacijos 
metu (1914—18) „Lietuvos Aide” ir paskui 
daugelyje kitų leidinių, vadinamųjų tauti
ninkų krypties. \

Mūsų jaunajame Vytauto- Didžiojo Uni
versitete, Kaune, daugelis studentų žavėjosi 
Antano Smetonos turiningomis ir gražiai 
dėstomomis paskaitomis. Siame universite
te Antanas Smetona,, buvo filosofijos docen
tas. *.

Nuo pat jaunystės Antanui Smetonai la
bai rūpėjo tautos reikalai. Ir jis tautininku 
vadinosi tikra to žodžio prasme; šituo at
žvilgiu daugelis mūsų žmonių ir vadina
muosius voldemarininkus priskiria prie tos 
pačios srovinės grupės, kuriai vadovavo 
A. Smetona. Bet mes daugumas žinome, 
kiek jam buvo vargo, malšinant Įsikarščia
vusius voldemarininkus, pasiryžusius savaip 
viską tvarkyti! Visai trumpai kalbant tenka 

Prez. A. Smetonos nuotrauka Amerikoje ‘

mūsų kaimas pradėjo laipinti nuo „bačkos” 
nepraustaburnius. Gyvendami laisvi, moky
simės galvoti ir veikti *visuomeniškai ir 
anksčiau ar vėliau pasidarysime „vyrai” 
Turėsime pasidaryti, ir tuomet gyvenime 
teišliks tos partijos, kurios turės realų 

Valstybinės santvarkos metmenys
vežimo remontas, kurį savininkas pats su
gebės laiku padaryti.

— Kaip planuojate vykdyti būsimosios 
Lietuvos atkūrimo darbus ekonominėje ir 
kultūrinėje srityje?

Vienas iš Vykdomosios Tarybos uždavi
nių yra pasiruošti Lietuvos atstatymui. Už
davinys turėtų apimti mūsų ateities gyveni
mo visumą. Tuo tarpu jis vykdomas kiek 
susiaurintai, bet svarbiausioj savo'dalyj — 
krašto ūkio atkūrimo ir socialinių uždavi
nių paruošimo srityje.

Kai kas būtų linkęs tą darbą, kaip „per- 
ankstyvą”, ranka numoti. Mes, kurie jame 
dalyvaujame ir priversti esame įsigilinti j 
problemos esmę ir jos svarbą, tos trumpa
regiškos nuotaikos nesuprantame ir neno
rime suprasti. Toks palaidų rankovių „nu
sistatymas” gali būti pas žmones, kurie ar
ba per kietai įaugo į asmeninių reikalų 
kiautą, ar netikinčius mūsų laisva ateitimi. 
Laimei mūsų tarpe — dirbančiųjų, pasiruo- 

(Nukelta Į 4 psl-'

— Kaip numatote tvarkyti atkursimos 
Lietuvos Respublikos valstybinę santvarką 
pirmomis dienomis ir vėliau?

— Nejaučiu savyje jokių diktatoriškų pa
linkimų ir dėl to palikime to klausimo 
sprendimą pačiai tautai. -Jis man nekelia 
jokio’susirūpinimo. Trumpu laiku turėjome 
išeiti istorijos mums paruoštus ir išdėsty
tus, gyvais pratimais papildytus, „politinio 
tvarkymosi” kursus. Egzaminą iš tų kursu 
pamokų tauta laikys, kaip tik atgaus lais
vę. Vadizmo, bolševizmo, nacizmo pratimų 
vadovus, jeigu jie pas mus dar norėtų reik
štis gyvam kūne, laukia,’.pasakysiu, ne tiek 
liūdnas, kiek „niekingas” likimas. Jų ma
nekenai padėtini Į Tautos Muziejų būsi
moms kartoms pamokyti. Dabartinė karta 
žino savo kelią. Man, pagaliau, nesvarbu, 
kuriomis demokratinėmis formomis tvarky
sis išsivadavusi Lietuva. Svarbu, kad demo
kratinę esmę pasisavintų kiekvienas mūsų; 
demokratinės santvarkos pradmens vienas 
ar kitas pakeitimas tebus tuomet tik eilinis

čia vis dėlto pabrėžti, kad bendrą Lietuvos 
padėtį Antanas Smetona niekad nesikarš- 
čiuodamas mokėdavo teisingai ir blaiviai 
Įvertinti, ir tatai geriausiai Įrodė mūsų ne
priklausomybės paskutinės dienos, apie ku
rias smulkiau yra parašęs Kazys Škirpa. 
Visi rimtesnieji žmonės tada, ne (ik tauti
ninkai, bet ir liaudininkai, socialdemokratai 
ir kiti, sutiko su prezidento A. Smetonos 
nuomone, kad 1940 m. birželio mėnesio ru
sų bolševikų ultimatumą reikia atmesti ir 
parodyti šiokį ar tokį ginkluotą pasiprie
šinimą, o ne atvirkščiai daryti — priimti 
ultimatumą ir skelbti visuomenei, kad, esą, 
rusų karuomenė, Įžengusi į Lietuvą, trak
tuojama kaip draugiška ir nežalinga. Ir kai 
A. Smetona nutarė pasitraukti į užsieni, tad 
daugumas kariuomenės vadovybės ir vy
riausybės narių tam sumanymui priešinosi. 
O šiandien, kada mes tuos praeities įvy
kius galime geriau įvertinti, aiškiai mato
me, kad A. Smetonos žodžiai, tada nebuvo 
klaidingi^ Jei ultimatumas būtų buvęs at
mestas, tad tuomet ir mūsų užsienio atsto
vybėms būtų buvę lengviau pasaulinės po
litikos arenoje kelti savo protesto balsą 
prieš Įžūlius okupantus. Jei 1919 metų pra
džioj mūsų vyriausybės ir kariuomenės va
dai būtų panašiai galvoję, kaip 1940 metų 
birželio mėnesį, tad mes nebūtume matę 
nė tos nepriklausomybės, kuri truko su vir. 
šum dvidešimt metų ir aiškiai įrodė, kad 
būdami nepriklausomi, galime geriau gy
venti ir džiaugtis kultūriniais vaisiais.

Mes žinome, kokiais keliais ir vargais 
teko Antanui Smetonai trauktis Į užsienį ir 
pagaliau apsistoti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kur pirmąjį prieglobstį jam su. 
teikė inž. Pijus Žiūrys, senas Lietuvos emi
grantas, šiandien plačiai žinomas veikėjas, 
kuris nepraleidžia nė vienos progos, kada 
reikia užsistoti už Lietuvos reikalus arba 
tinkamai informuoti aukštesniąsias Amen, 
kos instancijas apie daromas lietuviams 
skriaudas.

1944 m. sausio mėnesį ištiko Antaną 
Smetoną nelaimė: ištiko gaisras tą namą, 
kur jis gyveno, ir jis apdegė. Susidariusios 
komplikacijos, palaužė galutinai jo sveika
tą ir jis sausio 9 dieną mirė Clevelande.

Čia parodytojg foto nuotraukoje viduryje 
stovi A. Smetona, iš dešinės — inž. P. Žiū
ri© tėvas Jonas (miręs 1944 m. sausio 22 
d.) ir iš kairės — Stasys Žiūrys, inž. P. 
Žiūrio sūnus. Tai viena iš paskutiniųjų A. 
Smetonos foto nuotraukų, A. Kelmutis 

ramstį visuomenėje ir mokės tinkamai at
stovauti jos interesams. Ir šiuo atveju, aš 
esu visiškas optimistas. Kas dabar čia kar
tais iškyla viešumon, — tėra „gaidžių kau
tynės” ir svarbiausias jų organizatorius yra 
tremties gyvenimo sąlygos.

3



I

Kr. 7 (529) 4 pust. MINTIS

Bolševikai išplūdo rašytojus tremtinius
I .... . ................................... , . _________________ ____________________________________
Sausio 6 d. Maskvos — Vilniaus radijas 

(prasta tvarka agitavo tremtinius grįžti j 
Lietuvą. Šiuo kartu pamazgas išliejo ne 
tiek ant „komitetininkų”, kiek ant tų trem
tinių rašytojų, kurie „esąs aklas šių reak
cionierių įrankis”.

Daugiausia jiems nepatinka rašytojas Ig
nas Šeinius, kuris, anot jų, „užmiršęs lie- 
.tuvių kalbą terašo švediškai”. Kokio turinio 
raštais Ig. Šeinius maitina švedų visuome
nę ir kokia to viso darbo pasėka, radijas 
nedrjso išsitarti.

Toliau buvo „parecenzuoti” rašytojai: 
Švaistas, St. Būdavas, Alb. Valentinas, L. 
Žitkevičius, Kruminas, Rūkas. Neužmiršo ir 
mokslininkų prof. Skardžiaus asmenyje.

Susidaro Įspūdis, kad okupantams yra la
bai nemaloni didžiulė mūsų lietuviškų kny-

gų produkcija ir todėl Įvairiais būdais Į
stengiasi sumažinti jos reikšmę. Dėlei šios 
priežasties buvo pulti „Tremties Metai”. 
Kai čia betgi nebuvo galima 
teratūrinių priekaištų surasti, 
jų išleidimo suvėlinimo.

Radijo pranešėjo žodžiais, 
baigia pamiršti, kas yra gera knyga ir lai
kraštis”, nes jiems komitetininkai draudžiu 
skaityti ne tik geriausią iš geriausių tary
binių laikraščių „Tiesą”, bet ir pažangiuo
sius Amerikos lietuvių laikraščius.

Apie dabartinę lietuvišką knygą Lietuvo
je, ypač apie gausią stalininę — lenini
nę literatūrą, bolševikų autorių raštus, 
kolchozinę literatūrą ir pan., pranešėjas nė 
žodžiu neužsiminė. (PI).

rimtesnių li- 
prikibo dėl

. „pabėgėliai

Pradėjo daili? zoninė amatu mokykla
Diepholzas. Dabar, kai svarbiausias visų 

rūpestis yra emigracija, tai jai skiriama ir 
didžiausio dėmesio. Patyrimas parodė, kad 
emigracijoje geriau sekasi tiems, kurie mo
ka kokj nors amatą. Viena tokios rūšies 

’mokyklų sausio mėn. pradėjo veikti britų 
zonoje, gavusi Lietuvių Zoninės Amatų 
Mokyklos vardą. Si mokykla atidaryta sau
sio 10 d.

Amalų mokyklos atidarymo dieną pradė- 
' jo darbą visi skyriai. Mokyklos steigimui 
buvo skirta itin daug darbo ir pastangų. Si 
mokykla išsivystė iš Lietuvių amatų mo
kyklos, .pradėjusios darbą 1946 m. Gross 
Hessepės stovykloje. Pernai vasarą, persi
kėlusi l Diepholzo stovyklą, ši-mokykla sa
vo mokymo darbą pradėjo 5 specialybių 
skyriais. Joje jau buvo 160 mokinių. Dir- 

' bo 16 mokytojų. Tačiau mokykla dar nebu
vo IRO vadovybės pripažinta ir veikė savo 
iniciatyva. Padedant britų zonos lietuvių 
švietimo vadovybei ir LTB Apygardos pir
mininkui dipl. inž. A. Nasvyčiui, ir IRO 
švietimo įstaigoms supratus reikalą, pernai 
lapkričio, mėn. mokykla buvo įtraukta j 
IRO leistųjų mokyklų sąrašą. Tik šiuo at
veju mokyklai teko persitvarkyti pagal IRO 
duotąsias instrukcijas.

Šiuo metu mokykloje veikia šių specialy
bių skyriai: automėchanikų, elektromonte
rių, radiomechanikų, dailidžių stalių, šalt
kalvių, mūrininkų, batsiuvių, siuvėjų mote
rų ir siuvėjų vyrų. Mokinių naujai nusta
tyta tvarka t mokyklą priimta 150, iš kurių 
J31 iš vietinės Diepholzo stovyklos. Priė
mimas mokyklon dar pratęstas ligi vasario 
mėnesio 1 <L, tad tikimasi, kad mokinių 
skaičius padidėsiąs, nes paaiškėjo, kad ne 
’isi DPACSai tinkamai suprato instrukcijas.

Savo mokymosi patalpas mokykla Įsiren

gė atskirame dideliame mūriniame pastate 
kuri pati savo jėgomis atsiremontr.vc ir pa
rengė skyrių klasėms. Patalpos aprūpintos 
pakankamu inventoriumi 
monėmis. Siame darbe, 
stovyklos vadovybė.

ir mokymo prie- 
žinoma, rėmė ir

S. N.

vnliorns
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Lieluvin gūdi;
Tiibingenas.

— Sausio 15. d. buvo lietuvių gudų 
karas. Prof. Z. Ivinskis laikė paskaitą
kiečių kalba: „Lietuvių gudų santykiai isto
rijos faktų šviesoje” ir N. J. Demidovas pa
skaitą: „Gudų lietuvių kaimynystė”.

Koncertinę dalį išpildė operos solistė 
Nasvytytė, akompanavo A. Kučiūnas.

— Žiemos atostogų proga daugelis lietu
vių studentų išvyko Į Bavarijos kalnus 
pasportuoti ir savo sveikatos pataisyti. Bu
vo kartu išvykęs ir prof. Pr. Skardžius.
* — Vietos kolonijos lietuviai taip pat 
gausiai rašosi išvykti Į Australiją. Kiti lik
viduoja net savo Įmones ir meta neblogas 
tarnybas^

— Čia Įvyko gražus prof. J. Kaminsko 
pagerbimas, jo 70 metų amžiaus sukaktuvių 
proga. Įteikta ir kuklių dovanų. (—k—).

LKF Ketvirtadienio klubas
R e u 11 i n g e n a s.

— Lietuvių Kultūros Fondo iniciatyva
įsteigtas Ketvirtadienio klubas. Iki šiol pri
imti 39 nariai. Diskutuota Dr. Damūno pra
nešimas prie federalizmą. Numatoma ir 
daugiau pranešimų kultūrinėmis ir politi
nėmis temomis. ’ -

— Šeštadienio popietės metu V. Vaitie
kūnas kalbėjo apie, svarbesniuosius lietuvių 
tautos reikalus. Paliesti tarptautiniai (vykiai

Dėl lietuviu tautosr

tuščiomis 
bent kiek 
vertinimu 

paremti

norėtum

grĮšime Lie- 
rankomis. Aš 
paskęsti mū- 
jis yra per 
mūsų darbą

tamsta žinoti?

(Atkelta iš 3 psl.)
Simo darbus turime apie pusantro šimto, tu
rime net šio darbo entuziastų, ir ruošos 
darban, nežiūrint sunkių ir vis dar sunkė
jančių sąlygų, vyksta normaliai. Jau gali
me pasidžiaugti konkrečiais Įvairiose ūkio 
srityse pasiektais pasirengimo laimėjimais 
Kad ir skirstomės-, išvykdami iš Vokietijos 
tie, kurie jau Įsijungę į darbą, esu tikras 
jo nepames, kitur būdatfu, ir 
tuvon tikrai ne su 
norėčiau Tamstai, 
sų VLIKą; mano 
šykštus finansiškai 
Bet dar žiūrėsime.

Kas mums rūpi,
Rūpi išsiaiškinti ir paruošti, ką turėtume 
daryti Lietuvon grįžę. Pergalvoti ir supla
nuoti, kaip galėtume geriau atsikurti ir 
teisinga kryptimi vystyti mūsų ateities ūk) 
prisitaikant prie naujo pasaulinio ūkio kon- 
jūkturos ir tuo būdu dedant pagrindą visam 
mūsų ateities gyvenimui. Jei ir tamsta, kaip 
daug kas pamano, pagalvotum, kad tas pla
ningojo ūkio užsimojimas gali atsiduoti so-1 
vietinio . planingo ūkio kvapu, norėčiau 
tamstą patikinti, kad planavimo mintis mes 
imame ne iš Rytų, bet iš Vakarų ir kad pa
grindinius to reikalo klausimus spręsim ne 
mes čia, bet spręs pati, demokratiškai su
sitvarkiusi, tauta. Vadinasi, didelių pavojų 
mūsų pastangose nereikėtų matyti. Tenori
me klausimo sprendimą kiek galint kon
krečiau ir realiau parengti, imdami dėme
sin mūsų galimybes. Iš esmės apie tai kal
bėsime jau namo grįžę.

— Kaip jaučiatės šiose sunkiose tremties 
dienose? Kaip numatote ateityje savo- gyve
nimą tvarkyti?

— Labai ačiū už atmintį. Būtų gera, jei 
kas numestų nuo pečių porą dešimčių me
tų, bet ir šiaip negaliu nusiskųsti, — jau
čiuosi visai darbingas.' Mano tėvulis, turė
damas 68 metus amžiaus, dar paskutiniais 
savo gyvenimo metais piovė šieną. Aš taip 
pat neketinu apleisti savos lankos.

— Ką daugiau, pone profesoriau, malo
nėtumėt pareikšti lietuviams, pasitikusiems 
tėvynėje ir išsiblaškiusiems visame pašau
toje?

— Tamsta supranti, kad kiekvienas mūsų 
prinokęs gimtojo krašto ilgesiu, turėtų la
bai daug ką pasakyti namie pasilikusiems 
nesiryždamas jų pamokyti. Bet tuo tarpu 
mes turime viską savyje taupyti. Norėčiau 
porą širdies minčių pareikšti mūsų tautie
čiams Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Vi
siems mums kelia rūpesčio, kuo virs jau
noji mūsų senosios emigracijos karta. Ją 
išlaikyti lietuvišką, kad ir Amerikos sąlygo. 
se, ją jausmiškai surišti su tėvu gimtuoju 
kraštu ir ją laimėti Lietuvai yra didelis ir 
kartu opus uždavinys.

Širdingai norėčiau, kad naujosios mūsų 
išeivijos banga Į JAV, nešanti su savim ir 
mūsų nepriklausomo gyvenimo pasiekimus 
virstų gyvu vandeniu tam jaunimui atsigau
ti ir su mumis sutapti mūsų rūpesčiais, mū
sų viltimis, mūsų ateities siekimais ir lai
mėjimais. ••

Antras dalykas, kurio negaliu užmiršti,— 
tai mūsų broliai Amerikoje, nuklydę Į bol
ševizmą. Jų tarpe turiu ne vieną, su ku
riais anais metais, vienos partijos eilėse 
kovojome pirmąsias kovas dėl mūsų krašto 
laisvėš, dėl darbo žmonių geresnės ateities. 
Kai galvoju apie dabar esamą Amerikoj 
būklę, man prisimena U. Sinclairio veikale 
„Raistas” aprašytas Chicagos skerdyklų 
avinas — išdavikas. Tamsta atsimeni jo ro
lę skerdykloj? Dabar avinai išdavikai, daug 
geriau penimi, kaip anais laikais, išsiver
žę iš Chicagos skerdyklų gali laisvai bėgi
nėti po visą JAV, vykdydami tą patį užda
vinį. Patys avinai yra beviltiški. Bet tie 
mūsų broliai, kurie davėsi jų suvedžiojami, 
kuriuos bolševizmas stengiasi užmušti mo
rališkai, priglušyti juose sveiko žmogaus 
jausmus ir savarankų protą, tiems dabarties 
Įvykiai Sovietų užimtuose kraštuose ir ypač 
Lietuvoje duoda retą progą praregėti ir pa
matyti bolševizmo tikrovę. Jų išsilaisvini
mo diena iš klastingų iliuzijų būtų man di
delė šventė

— baigė prof. J. Kaminskas 
malonų ir nuoširdų pasikalbėjimą, 
bendradarbis palinkėjo garbingajam 
tuvtainkui geros sveikatos, ištvermės 
mės grĮžti Į laisvą, demokratinę ir 
klausomą Lietuvą Juozas Šalną

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės reikalai ir 
kiti mūsų uždaviniai. Baigus pranešimą 
buvo gyvų pasisakymų. .

— V. Meškauskas kalbėjo vietos ■ tremti
niams apie paskutinius tarptautinius įvy
kius , ir plačiau apibūdino bedamąjį poli
tinį momentą.

— Sausio mėn. 21 d. Tūbingene renkasi 
LTB WUrttembergo Apygardos Tarybos 
posėdis. Numatoma išklausyti centrinių or
ganizacijų pranešimus ir* perrinkti Apy
gardos Komitetą.

— Rastatte kuriasi Jungtinių Amerikos 
Valstybių Konsulatas ir laukiama, kad ne
trukus čia atvyks selektoriai priiminėti 
tremtinių ir Į šią šalį.’ Iki šiol iš prancūzų 
zonos dar niekas negalėjo Į šiaurės Ame
riką išvykti. Anksčiau buvo didelis visų 
noras vykti Į šia išsvajotąją šalį, bet pasta
ruoju metu šis noras pradeda ataušti ir 
daugybė lietuvių rašosi į Australiją. Daug 
ką paveikė sunkokos gyvenimo ir darbo 
sąlygos Jungt. Amerikos Valstybėse ir ypač 
europiškc socialinio draudimo nebuvimas.

| — Tremtiniams IRO padalijo šiek tiek 
rūbų. Buvo duota dalis naujų drabužių, bet 
daugeliui teko sena apranga. Anksčiau puo. 
selėti pažadai aprengti dipukus nuo kojų 
iki galvos likosi tik pažadais.

— Saitrio 25 d. grįžta vaikai iš poilsio 
Šveicarijoje. Besirengią išvykti Australijon 
jau seniau sugrįžo. Visi atrodo gražiai, pa
sitaisę. i (—k—)

PASIKEITIMAI LT ANSAMBLYJE
LT ansamblio režisierius G. Velička ir 

muz. Stp. Sodeika su dviem kitais dalyviais 
š. m. sausio mėn. 12 d. paliko Seligenstad- 
to stovyklą, išvykdami į Hanavą. O visas 
LT ansamblio kolektyvai lieka Seligenstad- 
te ir, pasipildęs naujais nariais bei persi
tvarkęs, varo toliau scenos ir dainos tar
nybą be minėtų dviejų vadovų. A. N-as.

Vokiečiu artistas -Erich Ponio sausio mėn. 
vyksta į Angliją, kur hlmuosis naujame fii-
me „Trečiasis vyras”. Šio filmo artistai su
daro tikrą internacionalą: amerikietis Or
son Welles, austras Paul Horbiger, prancū
zė Anni Rosar, italė Alida Vafli ir kt.

MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBOS SPAU
DOS KOMISIJA YRA IŠLEIDUSĮ SEKAN

ČIUS LEIDINIUS:
1. „K r i v u 1 ė” leidinys lietuvių ir vokie
čių kalbomis, 140 pusi., žurnalinis forma
tas, iliustruotas DM 3.—.
2. Vydūnas. Gyvenimas Prūsų Lietuvoje 
apie 1770 m., kaip j) vaizdavo Kristijonas 
Donelaitis, DM j.20.
3. Vydūnas. Die Lebenswelt im Preussischen
Litauen ums Jahr 1770, in den Dichtungen 
des Pfarrers Christian Donelaitis mit ihrer 
vdlkischen Bedeutung DM 1.20. , . '
4. Vydūnas. Ein Nachlass, schlichter litaui- 
scher Menschen. DM. 0.60.

Užsakymus ir pinigus siųsti sekančiais 
adresais:

Už „K r i v u I ę”:
„Spaudos Skyriui”, (21a) Detmold, Wittje 

Str. 14.
Už kitus leidinius:

Leidykla „AISTIA”, (16). Kassel-Oberzweh- 
ren, DP Camp Mattenberg, Forty-second- 

str. 3, US Zone, Germany.
Padėkite vargstantiems Mažosios Lietu

vos lietuviams prieiti prie lietuviškos spau
dos. .

M. L. T. Spaudos Komisija

LABAI SVARBU VISIEMS!
Emigruodamas stengsiesi neperkrauti 

vo bagažo. Tarp reikalingiausių daiktų pa
siimsi ir reikalingiausias knygas — savo 
specialybės literatūrą, žodynus ir lt.

Tačiau ar pagalvojai, kur dėsi atliekamas 
knygas, kurių nepajėgsi kartu pasiimti. Kny
ga — tasai dvasios penas, yra daugiau ver
ta, negu koks skuduras, tačiau jos pas „bhu- 
erĮ” nei į ką neišmainysi. Atsimink, kad 
kitas tautietis tarpe tau atliekamųjų rastų 
sau reikalingiausiąją knygą.'

Todėl norėdamas parduoti a-r Įsigyti ku
rią nors knygą, pranešk man, kokias kny
gas turi parduoti arba kokias nori įsigyti. 
Tuo būdu aš suvesiu'pirkėją su pardavėju 
j kontaktą. Rašykite siūlydami ar klausdami 
šiuo adresu;

Antanas Dagys
(13a) Erlangen/Bavaria

Oberst Drausnick—Str. 1 (Block E—6). 
Germany — USA Zone.
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Presse — Foto
Paulailis Wanyen/Allgfin

H e r f a t z 6
FOTO IR OPTIKOS REIKMENŲ 

PREKYBA SIŪLO
mažo formato (26x36 mm) 36 nuo
traukoms foto—aparatus „Nedax” I, 
la, lb, II, Ha su Compur—Rapid už
raktais ir „Nedax” II su „Metall- 
schlitzverschluss” nuo 1 iki l/vm se
kundės, įjungtu atstumo matuotoju, 
elektriniu šviesos matikliu ir gera 

optika.
Suinteresuotieji reikalaukite aprašymų.

dėmes) į faktą, kad tuo me. 
nervinasi, blaško; ir net ..

Bendruomenės ir net IRO,

Mano žmona dar nepasiruošė ...
. štai kaip! Kai IRO mus paragino pateikti emigracijai t Ameriką dokumentus, 
mano žmona susinervinusi, surizgusi pareiškė, kad ji visai nepasiruošusi ir kad 
dėl tokių ir tokių motyvų ji negalinti taip paskubomis, kaip esti dabar, išvykti.

Jau baigiasi ketvirti metai, kai gyvename lyg pakeleiviai vėjo perpučiamoje pa
šiūrėje, nekantriai laukdami dienos, kada galėsime iš jos išvykti ir susirasti užuo
vėjos ir bent kiek šilimos. Daugeli daugel) kartų abu su žmona esame aptarę tą 
dieną, kada galėsime ištrūkti iš to nevaisingo, tiek blogo mūsų uotai ir mums 
padariusio krašto. O šiandien, kada nosie nūsti mūsų lūkesčiai realizuojasi, mes 
dar nepasiruošę! !

Atsiprašau gerbiamuosius skaitytojus, aš neketinu „Minties” skiltyse dėstyti In
tymaus mano šeimos gyvenimo. Aš tik noriu atkreipti 
tu, kada pašaukiama emigracijai, daug mūsų tautiečių 
pyksta.

Jau kiek karių buvo priminta mūsų spaudos, LT
kad kiekvienas būtų sutvarkęs savo dokumentus, o tačiau nemaža yra žmonių, 
kurie, komisijai paprašius dokumentų nežino, ko stvertis. Tai įsidėmėtina.

Dabar, pajudėjus j JAV emigracijai, ji vyksta labai greitu tempu. Esti nemaža 
atsitikimų, kad Įteikus IRO įstaigai dokumentus, po kelių dienų šaukta C1C, o jau 
kitą dieną kandidatą su visa manta pareikalauja atvykti | pereinamąją stovyklą. 
Tokių atsitikimų jau buvo nemaža. O kas tada daryti, jei kandidatas yra „nepa
siruošęs”? Kieno byla Washingtone pradėta, tas turi budėti ir būti visiškai pasi
ruošęs. Jei jis nebus pasiruošęs kiekvienam akimirksniui, tai gali {vykti taip, kaip 
atisltiko vienai mūsų tautietei, kuri gyveno Schwabisch Gmunde. Ji labai nuošir
džiai ruošėsi emigracijai | JAV, bet kai iš vakaro jai pranešė, kad kitą rytą rei
kia išvažiuoti )' Bremeną, tai ponia susiėmė už galvos; vieni dalykai atiduoti siūti 
| Stuttgartą, apsiaustas nuvežtas taisyti ) Nūrtingeną ... Kaip išvažiavo mūsų 
tautietė, aš nežinau. Greičiausiai visa turėjo palikti. Tariu, kad tą atsitikimą ne 
pro šalj Įsidėmėti.

Kita vertus, ir nervinimuisi yra pagristo pagrindo, žmogus palieka žmogumi, 
llgesn) laiką vienoje vietoje pagyvenus, pas j| atsiranda Įvairiausių interesų, ir, 
išvažiuodamas j užjūrius, jis nori visus savo reikalus likviduoti tvarkingai. Tam 
jis turėtų turėti ne vien teisę, bet ir pareigą.

Yra labai malonu, kad žmogus gali išemigruoti. Bet jeigu yra taip, kad savo 
išvažiavimo, lygiai kaip ir savo mirties, nežinai nei dienos nei valandos, tada jau 
vargu begali būti nuolat išvažiavimui pasiruošęs. Antra vertus, per ankstyvas 
pasiruošimas, nežinant ar tikrai atitiksi visas sąlygas ir ar nebūsi pavarytas dėl 
sveikatos, konsekventiškai gali asmeniui padaryti ir žymių nuostolių.' Jau esame 
matę, kaip žmogus su geriausiomis viltimis išsipardavęs visus atliekamus daiktus, 
ir kaip vėliau, dėl sveikatos visai griuvus jo emigracinėms viltims arba jas atidė
jus, gr)žo ) stovyklas ir nebeturėjo nei puodo, nei šaukšto, nei kitų būtiniausių 
dalykų. O iš kur benupirksi, kad ir tų pinigų nebėra: jie pravalgyti arba už juos 
nupirktos dovanos giminėms. Koks nusivylimas ir kiek nuostolių!

Apie humanišką emigraciją jau daug buvo kalbėta. Atrodo, kad būtų visai 
natūralu, jeigu po visų formalumų emigruojančiam būtų duota bent 3—5 dienos 
laiko visiškai užbaigti čia savo reikalus.

To pasiekti labai paprasta, ir tai priklauso nuo pačių IRO pareigūnų. Tik 
daugiau planingumo, gerų norų, kito atjautimo, ir klausimas būtų išspręstas leng
vai. Daug čia priklauso ir nuo tų pačių DP, esančių IRO tarnyboje.

Prasidėjus emigracijai ) JAV, pradžioje yra daug skubotumo ir neplaningu- 
mo. Augsburgo pereinamojoje stovykloje teko matyti verkiančią augsburgiškę lie
tuvę, iš kurios tuo pačiu metu buvo pareikalauta atiduoti bagažą, eiti | gydytojų 
komisiją ir skubotai papildomai pateikti trūkstamų dokumentų. Moteriškė nebeiš
laikė ir graudžiai apsiverkė.

Grupė asmenų iš kelių stovyklų buvo iššaukta ) Augsburgo pereinamąją sto
vyklą jau kitą dieną po CIC apklausinėjimo. Atvyko ir tūno. Pradėjus teirautis, 
kodėl jie nėra ruošiami išvykimui, buvo atsakyta, kad iš CIC dar negauti jų doku
mentai. Taip vargšams teko laukti ištisas 10 dienų. Tą laiką prieš savo kelionę 
tikrai jie būtų sunaudoję daug naudingiau.

Tie visi čia paminėti ir nepaminėti nesklandumai, kurių pradžioje pasitaiko 
gana daug, gali būti pašalinti gaha lengvai, nes ta procedūra priklauso dau
giausia nuo IRO. Todėl šiuo ir norima atkreipti LTB atstovo prie IRO HQ ir 
Balfo atstovų dėmes), kad jie aplankytų vieną kitą pereinamąją stovyklą ir vietoje 
susipažintų su negerovėmis. Antra, patys emigruojantieji turėtų tuos asmenis 
painformuoti apie patirtas skriaudas ir pastebėtus trūkumus. Ginant kur) nora rei
kalą, reikia faktų.

Stenkimės, kad bent kitiems palengvėtų pasirnošimo sąlygos. Kol yra tokia, 
tvarka, kaip dabar, kiekvienas, kuris turi darbo sutart), iš anksto turi ruoštis ir 
pakuotis, kad nebūtų užkluptas netikėtai. ' G. NOREIKA.

KIEKVIENAM MIŠKININKUI BŪTINOJ 
KNYGOS:

1. „Forstbenutzung” — Oayer-Fabrizius
(738 pusi.), kaina DM. 12.— ir

2. „Kleine Waldarbeiter)ehre” (80 pusi.)
kaina DM 2.—

Galima gauti pas miškų inž. I. Andersons 
Wurzburg, Central DP Camp, BĮ. 12—9.

MIELIAUSIA DOVANA GIMINĖMS IR 
GERADARIAMS AMERIKOJE LIETUV. 
TAUT1N. RŪBAIS APRENGTA LELE
Tokioms lėlėms meniško darbo (ai daž.] 

galvutę (be šukuosenos) ir stuomenį (be rū
bų) galite užsisakyti adresu:
„Tautiška Lėlė”, 13b Kempten, Postfach 229, 
Kaina: pora galvučių — trys juokeliai ame- 
rik. cigarečių; lėlės stuomuo (70 cm d.) — 
du pūkeliai amerik. cigarečių ar atitinkamai 
DM.

Lietuviškai angliško 
žodyno reikalo

Gerb. tautiečiams pranešu, kad V. Pėte- 
raičio lietuviškai angliškas žodynas, dėl ne
numatytų kliūčių kiek užtrukęs, jau išėjo iš 
spaudo ir šiomis dienomis bus išsiuntinėtas 
visiems pereitais metais jį užsiprenumera
vusiems. Norintieji dabar žodyną Įsigyti, 
kreipiasi tiesiogiai Į mane arba Į platinto
jus.

Žodyno kaina: a) pereitais metais užsi
prenumeravusiems ir ne mažiau kaip 10 
DM iš anksto įmokėjusiems lieka 18,40 DM;

b) visiems kitiems Vokietijoje 22,30 DM;
c) Anglijoje 22 šil. ir 6 d.;
d) JAV-ėse, Kanadoje ir visur kitur 5dd.
Platintojams, užsisakantiems nemažiau 

kaip 10 ėgi., duodama 10*/» nuolaida.
Mūsų atstovai užsienyje: Anglijai: Mrs. 

L. Townsend, Back 19 Crookes, Sheffield 10, 
Yorkshire, England.

JAV-ėms, Kanadai ir kitiems kraštams: 
Miss E. Peteraitis', 47 Cote St. Caterine Rd., 
Montreal. Que., Canada.

Mėčys Sutkevičius, Leidėjas
(13b) MUnchen 9, Pilgerheimerstr. 21/1

Mr. Jeronimas Mankus, 14 Thomas St 
West Haven, Conn. U.S.A. ieško;

1. Kazimierą ir Pranciškų KLASAUS- 
KUS bei jų vaikus, kilusius iš Ivai'niškių 
km., Veliuonos valsč., Kauno apskr.

2. Petrą ir Emiliją KLASAUSKUS, kilu
sius iš Oarvėnų km., Veliuonos valsč., Kau
no apskr.

3. Joną ir Emiliją STARUS, iš Raudonės 
dvaro.
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